
ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPE^A
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
incheiat astazi 26 noiembrie 2020

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin$a ordinara a Consiliulur' local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozhia nr.641/
20 noiembrie 2020 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edinJei au fost conduse de dl.consilier Briciu Liviu Mihai, la ele
fiind prezenJi 18 consilieri locali (d-na consilier Vane Viorica a participat la
lucrarile sedintei on-line, din motive temeinicjustificate).

La lucrarile acestei sedin^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, dl.Olarasu Laurentiu-jurist in cadrul Compartimentuluijuridic si relatia cu
Consiliul local, reprezentan^i ai mass-mediei.

Presedintele sedintei, dl.Briciu, ii da cuvantul d-nei secretar Moldoveanu
pentru a supune la vot procesele-verbale ale sedintelor anterioare.

D-na Moldoveanu precizeaza ca procesele-verbale au fost transmise
domnilor consilieri pe adresele de e-mail pentru a fi analizate si verificate. In
continuare acestea sunt supuse la vot, dupa cum urmeaza:

- procesul-verbal al sedintei extraordinare, convocata de indata,
desfIsurata in data de 30 octombrie 2020. Intreaba daca sunt modificari,
completari, obiectiuni, la cele consemnate in acesta. Cine nu avea calitatea de
consilier la data respectiva, nu voteaza. Cu 13 voturi pentru, procesul-verbal este
aprobat.

- procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 02 noiembrie
2020 este aprobat cu 13 voturi pentru;

- procesul - verbal al sedintei extraordinare, convocata de indata din
data de 05 noiembrie 2020 este aprobat cu 13 voturi pentru;

- procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 13 noiembrie
este aprobat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier Vane a
votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Dl.Briciu intreaba daca sunt modificari, completari la proiectul ordinii de zi.
Acesta se supune la vot si este aprobat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru).
D-na consilier Vane a votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi, proiect de
hotarare privind aprobarea contului de execufie pe trimestruI III a bugetului
locaI al Municipiului Campina, a contului de execu{ie a bugetului
fmprumuturilor externe $i interne $i aprobarea contului de execu{ie pe
trimestruI III a bugetelor ordonatorilor ter{iari de credite, pe anul 2020.
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Avizul comisiei de specialitate buget, finante este favorabil, acest lucru fiind
confirmat de presedintele comisiei - dl.Ene Bogdan.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 15 voturi pentru. D-na consilier Vane a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal. Dl.consilier Zagan, d-na consilier Lupu si
dl.consilier Nica nu au participat la votarea proiectului de hotarare.

Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea indicatoriIor tehnico-economici, a indicatorilor de
realizare, a bugetului si cererii de finantare aferente proiectului
"Consolidarea capacita{ii unitatiIor de mvatamant preuniversitar de stat din
Municipiul Campina in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de
virusuI SARS-COV-2", cod SMIS 145353.

Presedintele comisiei de specialitate buget, finante precizeaza ca avizul
comisiei este favorabil.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu Ioan-
Alin, care mentioneaza ca proiectul se refera la doua unitati de invatamant, acestea
nefiind cuprinse in proiectul de fmantare inaintat de Consiliul Judetean Prahova.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 18 voturi pentru. D-na consilier Vane a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal.

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea reorganizarii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului sj
Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Campina sj actualizarii
Regulamentului de organizare si funcfionare al acesteia.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu, care
prezinta referatul de aprobare.

Dl.consilier Cretu precizeaza ca in urma discutiilor care au avut loc in cadrul
comisiei de specialitate, respectiv amenajarea teritoriului, urbanism, au considerat
ca din Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism sa faca parte si
membri ai Consiliului local.

Propunerea comisiei este ca in Anexa nr.l la proiectul de hotarare, unde este
specificata componenta comisiei, sa se completeze cu inca 2 membri, cu drept de
vot, respectiv: dl.Cretu Valentin-Mihai si dl.Zagan Horatiu-Teodor.

De asemenea, la supleanti, este propus dl.Anghelescu Marius.
Avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protecJia

mediului este favorabil.
Dl.Primar nu stie daca s-a discutat si cu ceilalti consilieri din comisiile de

specialitate ale Consiliului local, dar este nomial ca din comisia respectiva sa faca
parte si membri ai Comisiei de urbanism si rugamintea dumnealui este sa fie
sustinut amendamentul propus.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot amendamentul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, acesta fiind aprobat
cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier Vane a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal.



Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier Vane a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal.

UrmatoruI punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea listei nominalc pentru eIevii din unitatile de mvatamant
liceal, beneficiari ai "Premiilor Municipiului Campina", in anul scolar 2020 -
2021.

Avizul Comisiei de specialitate buget, fmante este favorabil fiind prezentat
de presedintele Comsiei - dl.Ene.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu care
precizeaza ca merita acesti copii si sa se aprobe, proiectul de hotarare, cu drag.

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 Vane
a votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare pentru
modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.l03/30 iuIie 2020 privind
aprobarea Regulamentului cuprinzand Normele referitoare la conditiile de
executie a Iucrarilor tehnico - edilitare si refacerea infrastructurii, care se
executa pe domeniul public si privat al Municipiului Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu, care
precizeaza ca pregatise un amendament dar in urma discutiei cu membrii Comisiei
de urbanism, o sa mearga pe varianta, pe care o sa o propuna dl.Zagan.

Dl.Zagan precizeaza ca inainte de propunerea amendamentului o sa spuna
mai intai la ce s-a gandit, de exemplu, la cazul unei singure traversari, in
regulament se precizeaza ca pe strada unde se face o singura traversare, refacerea
stratului de uzura se realizeaza pe o suprafata egala cu latimea drumului de
circulatie si pe banda 2. Daca utilitatile: apa, canal, gazele sunt la un metru si se
sapa doar un metru, intreaba daca este util sa se sape pana la cealalta bordura sa se
mai strice inca 5 metri de sosea.

De asemenea, daca se face o subtravsersare pe tot drumul (un drum de 6m),
trebuie asfaltat 6 m^, ceea ce inseamna un covor asfaltic de 1 m latime, inclusiv
sanUil.

Pentru motivele prezentate mai sus a propus urmatorul amendament:
- la art.9, alin.(ll), pct.a - in cazul in care pe strada se face o singura

traversare, marginile covorului asfaltic sa fie la cel putin lm, fata de marginile
santului executat;

D-na Secretar Moldoveanu se adreseaza d-lui Primar, in sensul ca,
dumnealui nu isi mai sustiune amendamentul si dl.Zagan face o alta propunere.

Dl.Primar raspunde afirmativ, mentionand faptul ca hotararea apartinc
Consiliului local daca considera ca amendamentul d-lui Zagan este bun.

Dl.Zagan completeaza amendamentul cu formularea: daca subtraversarea
afecteaza partial sau total si banda 2, covorul asfaltic se realizeaza din bordura in
bordura. !n sustinerea amendamentului da exemplu: daca se trece cu 50 cm de axul
drumului se reface si banda 2.

Dl.Primar mentioneaza ca modificarea tehnica a venit si in urma consultarii
Comisiei de urbanism, unde domnii consilieri au constatat ca la pct.3, in cazul



urgentelor, erau trecute 10 zile, dar in cazul prelungirii nu era trecut cu cat se
prelungeste. Comisia de urbanism a propus "nu se prelungeste mai mult de 10
zile".

D-na Secretar General Moldoveanu precizeaza ca amendamentul d-lui Zagan
coincide cu amendamentul preluat de la dl.Primar, mai putin la pct."a", de la art.9,
alin.(l 1), care a fost reformulat de dl.Zagan. O alta observatie este ca la pct.b sa se
specifice "marginile" m loc de "capetele".

Dl.Primar mentioneaza ca pe strazile unde s-au inlocuit conductele de gaze
reparatiile s-au facut doar pe banda respectiva si pe banda cealalta nu au intervenit.

Se supune la vot amendamentul propus de dl.Zagan, acesta fiind aprobat cu
18 voturi pentru. D-na consilier Vane a votat on-line, "pentru", prin apel
uninominal.

Se supune la vot proiectul de hotarare in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier Vane a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal.

Urmatorul punct (nr.6) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind mandatarea Primarului Municipiului Campina sa elibereze Atestate
pentru persoanele fizice care au calitatea de administrator de condominiu si
aprobarea modelului de atestat.

D-na Girbacica mentioneaza ca avizul Comisiei administrafie publica locala,
juridic, relaJii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu
locativ este favorabil.

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 Vane
a votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind numirea
reprezentanfiIor Consiliului local al Municipiului Campina m Consiliile de
administrafie aIe Spitalului Municipal Campina si ale Spitalului de Psihiatrie
Voila.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, d-lui Primar
Moldoveanu, care precizeaza ca nu are nimic de adaugat fata de cele mentionate m
referatul de aprobare.

D-na Girbacica mentioneaza ca avizul Comisiei administrafie publica locala,
juridic, rela|ii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu
locativ este favorabil.

Dl.Briciu propune ca reprezentan^i ai Consiliului local al Municipiului
Campina in Consiliul de administraJie al Spitalului Municipal Campina, pe
dl.Florin Marcu pentru ca este economist, pe d-na Girbacica Adina si d-na Lupu
Livia. Fiind trei propuneri trebuie completate buletine de vot.

D-na Secretar Moldoveanu mentioneaza ca in cadrul aceleasi sedinte nu se
poate relua votul.

Dl.Briciu propune pentru supleanti pe dl.Grama Cezar si persoana care nu va
fi titular in comisie (din cele trei propuneri), in urma exercitarii votului.

Dl.Briciu se adreseaza domnilor consilieri mtreband daca mai sunt si alte
propuneri pentru Spitalul Municipal Campina.

D-na consilier Gheorghe Roxana se autopropune, dupa care renunta.



Se trece la completarea buletinelor de vot cu urmatoarele propuneri: Marcu
Florin, Girbacica Adina si Lupu Livia-Rodica.

Comisia formata din dl.Cretu, d-na Moldoveanu si dl.Olarasu se duce la d-na
Vane pentru a vota secret. Se trece la vot secret, dupa care, presedintele sedintei,
respectiv dl.Briciu, d-na Moldoveanu si dl.Olarasu numara voturile.

Dl.Briciu anunta rezultatul votului, dupa cum urmeaza: dl.Marcu Florin - 16
voturi, d-na Girbacica Adina - 10 voturi si d-na Lupu Livia-Rodica - 6 voturi, iar
2 buletine au fost nule. In urma votului, dl.Marcu Florin si d-na Girbacica Adina
sunt reprezentan^ii Consiliului local al Municipiului Campina in Consiliul de
administra|ie al Spitalului Municipal Campina.

Se supune la vot propunerea d-lui Briciu pentru membri supleanJi (din partea
Consiliului local al Municipiului Campina) in Consiliul de administrape al
Spitalului Municipal Campina: dl.Grama Cezar si d-na Lupu Livia-Rodica. Cu
unanimitate de voturi (18 voturi pentru, d-na consilier Vane a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal), amendamentul a fost aprobat.

Se fac propuneri pentru reprezentan|ii Consiliului local al Municipiului
Campina in Consiliul de administraJie al Spitalului de Psihiatrie Voila. Dl.Briciu ii
propune ca titulari pe d-na Gheorghe Roxana-Elena si dl.Nica Emil-Dan-Cristian,
iar ca supleanti pe dl.Dumitrache Liviu si dl.Rat Cosmin-Gicu.

Se supune la vot amendamentul si acesta este aprobat cu unanimitate de
voturi (18 voturi pentru). D-na consilier Vane a votat on-line, "pentru", prin apel
uninominal.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier Vane a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal.

Urmatorul punct (nr.8) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind numirea reprezentan{ilor Consiliului locaI al Municipiului Campina
m Consiliile de administra{ie si in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea
calita{ii din unitafile de inva{amant preuniversitar din Municipiul Campina
pentru anul scoIar 2020 - 2021.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar, Moldoveanu Ioan Alin.
D-na Girbacica mentioneaza ca avizul Comisiei administra|ie publica locala,

juridic, rela|ii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu
locativ este favorabil.

Dl.Briciu face urmatoarele propuneri:
1. Colegiul Na$ional ,,Nicolae Grigorescu", Municipiul Campina

d-na Girbacica Adina;
dl.Ene Bogdan - Constantin;
d-na Grama Cezar;

2. Liceul Tehnologic ,,Constantin Istrati", Municipiul Campina
d-naVaneViorica;
dl.Cretu Valentin - Mihai;
dl.Zagan Horatiu - Teodor;

3.ColegiulTehnicForestier,MunicipiulCampina C^^
dl.Rat Cosmin - Gicu; /
dl.Filip Costel; '



4. Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Campina
dl.Cretu Valentin - Mihai;
dl.Ene Bogdan - Constantin;
d-na Grama Cezar;

5. Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Campina
dl.Marcu Florin;
dl.Davidescu Liviu;
dl.Dumitrache Liviu;

6. $coala Gimnaziala ,,Ion Campineanu", Municipiul Campina
d-na Girbacica Adina;
dl.Nica Emil - Dan - Cristian;
dl.Rat Cosmin - Gicu;

7. $coala Gimnaziala Centrala, Municipiul Campina
dl.Marcu Florin;
dl.Anghelescu Marius;

8. $coala Gimnaziala ,,B.P. Hasdeu", Municipiul Campina
dl.Dumitrache Liviu;
d-na Lupu Livia - Rodica;
dl.Filip Costel;

9. $coala Gimnaziala ,,Alexandru Ioan Cuza", Municipiul Campina
dl.Dumitrache Liviu;
dl.Sabo Aron;
dl.Ene Bogdan - Constantin;

10. Gradini|a cu program prelungit nr.9, Municipiul Campina
dl.Nica Emil - Dan - Cristian;

11. GradiniJa cu program prelungit $i program normal ,,Iulia Ha$deu",
Municipiul Campina

d-na Vane Viorica;
d-na Gheorghe Roxana - Elena;

12. Clubul Copiilor, Municipiul Campina
d-na Vane Viorica.

De asemenea, pentru reprezentan|ii Consiliului local al Municipiului
Campina in Comisiile pentru evaluarea $i asigurarea calita|ii din unita|ile de
inva$amant preuniversitar din Municipiul Campina sunt urmatoarele propuneri:

1. Colegiul NaJional ,,Nicolae Grigorescu", Municipiul Campina
dl.Cretu Valentin - Mihai;

2. Liceul Tehnologic ,,Constantin Istrati", Municipiul Campina
dl.Dumitrache Liviu;

3. Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Campina
dl.Sabo Aron;

4. Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Campina
dl.Marcu Florin;

5. Liceul Tehnologic Mecanic, Municipiul Campina
dl.Rat Cosmin - Gicu;

6. $coala Gimnaziala ,,Ion Campineanu", Municipiul Campina
d-na Gheorghe Roxana - Elena;



7. $coala Gimnaziala Centrala, Municipiul Campina
dl.Ene Bogdan - Constantin;

8. $coala Gimnaziala ,,B.P.Hasdeu", Municipiul Campina
d-na Girbacica Adina;

9. $coala Gimnaziala ,,Alexandru Ioan Cuza", Municipiul Campina
dl.Anghelescu Marius;

10. Gradini{a cu program prelungit nr.9, Municipiul Campina
d-na Lupu Livia - Rodica;

11. GradiniJa cu program prelungit $i program normal ,,Iulia Hasdeu",
Municipiul Campina

dl.Briciu Liviu Mihai.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot in ansamblul sau (cu propunerile d-lui Briciu atat in Consiliile de administratie,
cat si in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din unitatile de
invatamant preuniversitar din Municipiul Campina) si este adoptat cu unanimitate
de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier Vane a votat on-line, "pentru", prin apel
uninominal.

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea constituirii Comisiei locale de ordine publica a Municipiului
Campina.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar, Moldoveanu Ioan-Alin,
care precizeaza ca nu are nimic de adaugat.

Dl.Briciu face urmatoarele propuneri:
- dl.Dumitrache Liviu
- dl.Sabo Aron
- dl.Filip Costel,

in calitate de titulari si d-na Gheorghe Roxana - Elena - supleant.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la

vot (cu propunerile d-lui Briciu, acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi (18
voturi pentru). D-na consilier Vane a votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Urmatorul punct (nr.lO) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind constituirea Comisiei de avizare a cereriIor de organizare a adunarilor
publice.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar, Moldoveanu Ioan-Alin care
nu are nimic de adaugat fata de cele prezentate in referatul de aprobare.

D-na Girbacica mentioneaza ca avizul Comisiei administratie publica locala,
juridic, rela^ii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu
locativ este favorabil.

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 Vane
a votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Punctul nr.ll de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea Organigramei si a Statului de functii al SpitaluIui de Psihiatrie
Voila.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, d-lui Primar
Moldoveanu, care precizeaza ca nu are nimic de adaugat.



D-na Girbacica mentioneaza ca avizul Comisiei administra{ie publica locala,
juridic, relaJii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu
locativ este favorabil.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la
vot si este adoptat cu 17 voturi pentru. D-na consilier Vane a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal, iar d-na consilier Lupu nu a participat la vot.

Urmatorul punct (nr.l2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Clubului
Sportiv Campina.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
sanatate, cultura, inva|amant, culte $i tineret, sport $i turism.

D-na Girbacica mentioneaza ca avizul Comisiei administra|ie publica locala,
juridic, rela^ii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu
locativ este favorabil.

Dl.Briciu precizeaza ca in afara de dl.Stoican care este Presedintele Clubului
Sportiv Campina, pentru completarea Comitetului Director face urmatoarele
propuneri:

- dl.Marcu Florin;
- dl.Dumitrache Liviu;
- dl.Anghelescu Marius;
- dl.Briciu Liviu Mihai;
- dl.Duran Andrei;
- d-na Gheorghe Roxana - Elena;
- dl.Filip Costel.
Pentru ca numarul de consilieri locali in cadrul comitetumi este de 5, iar

propunerile sunt pentru 7 consilieri, se vor intocmi buletine de vot pentru vot
secret.

Dl.Primar, din partea Primariei Municipiului Campina nominalizeaza
urmatoarele persoane, in calitate de membri ai Comitetului Director:

- dl.Anton Iulian;
- dl.Visan Marius - Nicolae;
- dl.Birligiu Cristi - Vasile.
Presedintele sedintei intreaba daca sunt si alte propuneri din partea domnilor

consilieri.
Se ia o pauza pentru completarea buletinelor de vot.
Comisia formata din dl.Cretu, d-na Moldoveanu si dl.Olarasu se duce la d-na

Vane pentru a vota secret.
Se reiau lucrarile sedintei trecandu-se la votul secret, dupa care, presedintele

sedintei, respectiv dl.Briciu, d-na Moldoveanu si dl.Olarasu numara voturile.
Dl.Briciu face cunoscut faptul ca din 18 voturi exprimate, nu este niciun vot

nul, rezultatul votului fiind:
- dl.Marcu Florin - 12 voturi;
- dl.Dumitrache Liviu - 13 voturi;
- dl.Anghelescu Marius - 14 voturi;
- dl.Briciu Liviu Mihai - 18 voturi;
- dl.Duran Andrei - 12 voturi;



- d-na Gheorghe Roxana - Elena - 1 5 voturi;
- dl.Filip Costel - 4 voturi.
Pentru ca sunt cate 12 voturi la dl.Marcu si la dl.Duran - balotaj, se reia

procedura votului secret, iar rezultatul votului este urmatorul:
- dl.Marcu Florin - 8 voturi;
- dl.Duran Andrei - 10 voturi.
A

In concluzie, componenta nominala a Comitetului director al Clubului
Sportiv Campina, este urmatoarea:

- dl.Briciu Liviu Mihai;
- d-na Gheorghe Roxana - Elena;
- dl.Anghelescu Marius;
- dl.Dumitrache Liviu;
- dl.Duran Andrei;
- dl.Anton Iulian;
- dl.Visan Marius - Nicolae;
- dl.Birligiu Cristi - Vasile;
- dl.Stoican Adrian - Presedintele Clubului Sportiv Campina.
Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu

unanimitate de voturi (18 voturi pentru). D-na consilier Vane a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal.

Ultimul punct (nr.l3) inscris pe ordinea de zi este intrebari, interpeIari,
diverse.

Dl.consilier Cretu ar dori sa se incerce sa se gaseasca o metoda de vot online
pentru sedinte. In acest sens exista platforme si astfel se evita situatiile cum au fost
in aceasta sedinta. In continuare, este posibil sa mai fie consilieri care stau acasa si
participa online. Sa se studieze acest aspect si sa se incerce sa se rezolve, daca nu
implica costuri mari.

Dl.Primar le ureaza domnilor consilieri "La multi ani" de 1 Decembrie si
datorita situatiei in care ne aflam (Covid 19) nu este voie sa se organizeze niciun
fel de manifestare. Le transmite atat familiilor dumnealor, cat si campinenilor "La
multi ani".

De asemenea, ii intreaba pe domnii consilieri cand ar dori sa se organizeze
ultima sedinta din acest an avand in vedere ca sunt sarbatorile. Pentru ca exista
format un grup al consiliului local pe whatsapp sa se stabileasca de comun acord
cand vor sa se organizeze sedinta. In cazul in care se vor mai face rectificari
bugetare pentru echilibrari va fi convocata sedinta extraordinara.

Pentru ca se elaboreaza Strategia de dezvoltare pe urmatorii 4 ani, domnii
consilieri pot veni cu idei. Au fost organizate focus grupuri pe partea economica,
invitand societatile cele mai mari din Campina, pe infrastractura si mediu, pe
administratie publica locala, pe sanatate (unde in afara de cei doi manageri ai
spitalelor au fost invitati si cei de la Sanepid si Ambulanta), pe educatie (unde au
fost invitati directorii de scoli), pe cultura, pe social. Urmeaza alte intalniri vineri,
miercuri si joi, iar daca domnii consilieri sunt de acord sa li se prezinte in linii mari
ce s-a discutat, se pot intalni pe data de 3 decembrie, orele 17,00. In cazul in care
doresc sa participe toti consilieri intalnirea va avea loc la Casa Tineretului.



Strategia de dezvoltare va fi supusa m dezbatere publica si domnii consilieri
pot interveni. I1 intereseaza ca domnii consilieri sa vada cu ce idei au venit pe focus
grupuri, pe fiecare segment si sa fie prioritizate proiectele, in ideea ca, nu se vor
depune proiecte doar pe fonduri europene, ci si pe orice alta forma de fmantare
extrabugetara.

Aduce la cunostinta ca s-a deblocat si al 4-lea proiect pe fonduri europene,
respectiv construirea salii de sport de la Scoala Gimnaziala B.P.Hasdeu, in sensul

^

ca au fost trimise cereri de clarificari de la Calarasi. In momentul de fata nu exista
bani pentru partea de cofmantare. Cand spune acest lucru se refera la bugetul
pentruanul2021.

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

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

Presedinte de $edin^a, Secretar General
Consilier, ,; - . MunicipMCampina,

Briciu Liviu Mihai Moldoveanu Elena

/

Intocmit,
Balan Lavinia

Iordache Gabriela

edit.I.G.
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