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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 9 februarie 2021

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin^a extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi^ia nr.73/
05 februarie 2021 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edin|ei au fost conduse de dl.consilier Dumitrache Liviu, la ele fiind
prezen^i 18 consilieri locali (a absentat dl.consilier Duran Andrei). Dl.consilier Filip
Costel nu a fost prezent la deschiderea lucrarilor sedintei.

La lucrarile acestei ^edin^e au participat: dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretar General al Municipiului
Campina, dl.Modrogan Sorin - consilierjuridic in cadrul Compartimentuluijuridic si
relatia cu consiliul local, d-na Iordache Gabriela - consilier in cadrul Serviciului
administratie publica locala, agricol, relatii cu publicul, arhiva, d-na Ionita Alexandra
- director Casa de Cultura "Geo Bogza", reprezentan$i ai mass-mediei.

Presedintele sedintei mentioneaza ca in proiectul ordinii de zi sunt inscrise
cinci proiecte de hotarare. Intreaba daca sunt completari, modificari in ceea ce
priveste continutul acestuia.

Pentru ca nu sunt completari sau modificari la proiectul ordinii de zi, se supune
la vot si este aprobat cu 17 voturi pentru. Dl.consilier Filip Costel nu a fost prezent la
supunerea la vot a proiectului ordinii de zi.

Primul punct (nr.l) inscris pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea proiectului si a cheltuieIilor legate de proiect, in conformitate cu
ultima forma a bugetuIui rezultat ca urmare a solicitarii de clarificari nr.8 din
27 ian.2021, pentru obiectivuI de investitii "Reabilitare, modernizare, extindere
sistem de iluminat public in Municipiul Campina", Cod SMIS 125640.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Moldoveanu Ioan - Alin,
Primarul Municipiului Campina care precizeaza ca fata de cele mentionate in
referatul de aprobare nu are nimic de adaugat.

Avizul Comisiei de specialitate - buget, finante este favorabil, fapt confirmat
de presedintele comisiei - dl.Ene.

Dl.Primar mentioneaza ca valoarea totala eligibila a proiectului este de
7.646.304 lei, iar valoarea totala neeligibila este de 37.630 lei. Reaminteste faptul ca
este un proiect deblocat din multe proiecte blocate din cauza corectiei fmanciare.

Dl.Cretu a observat ca la str.Podului este o problema cu numarul cadastral.
fntreaba daca aceasta va fi scoasa din proiect sau se va rezolva.

Dl.Primar precizeaza ca daca sunt probleme se vor rezolva la fel cum se
incearca sa se rezolve si celelalte alei sau strazi cuprinse in domeniul public.



Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 17 voturi pentru. Dl.consilier Filip Costel nu a fost prezent la
supunerea la vot a proiectului de hotarare.

Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
decIararea ca bun de uz si de interes public local a unui teren, avand categoria
de folosinta drum - alee din Al.Salcimului, in suprafata totala de 842,00 m.p.

Avizele comisiilor de specialitate: buget, finante si amenajarea teritoriului sunt
favorabile, fapt mentionat de dl.Ene, respectiv dl.Cretu.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu Ioan-Alin
care mentioneaza ca vor mai fi proiecte de acest gen pentru a corecta sau a intra in
legalitate cu domeniul public sau privat, atat prin inventarierea lor, cat si prin
schimbarea de destinatie din domeniul privat in domeniul public in vederea realizarii
investitiilor necesare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 17 voturi pentru. Dl.consilier Filip Costel nu a fost prezent la
supunerea la vot a proiectului de hotarare.

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
inventarierii in domeniul privat al Municipiului Campina a terenului in
suprafata de 259,00 m.p., situat in Municipiul Campina, ALSalcimului, T83,
Parcela Cc 816 si trecerea acestuia din domeniul privat in domeniul public al
Municipiului Campina.

Avizele comisiilor de specialitate: buget, fmante si amenajarea teritoriului sunt
favorabile, fapt confirmat de presedintii acestora: dl.Ene si dl.Cretu.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu Ioan Alin
care mentioneaza ca acest proiect face parte tot din proiectele de hotarare care au fost
si vor urma pentru a intra in legalitate.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 17 voturi pentru. Dl.consilier Filip Costel nu a fost prezent la
supunerea la vot a proiectului de hotarare.

Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
decIararea ca bun de uz si de interes public local a unui teren, in suprafata de
61,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Randunicii, nr.l4-16, proprietatea
Municipiului Campina, cu Nr.Cadastral/CF 26077 si aprobarea alipirii acestuia
la Nr.CadastraVCF 29110.

Avizele comisiilor de specialitate: buget, fmante si amenajarea teritoriului sunt
favorabile, fiind prezentate de presedintii comisiilor: dl.Ene, respectiv dl.CreUi.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu Ioan-Alin
care precizeaza ca aceste proiecte de hotarare au fost introduse pe proiectul ordinii de
zi, in regim de urgenta datorita faptului ca exista o colaborare deschisa intre Primaria
Municipiului Campina si C.N.I., acestia solicitand anumite documente.

Spera ca tot intr-o sedinta extraordinara sa fie initiate proiecte de hotarare de
catre Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism si dumnealui pentru predarea
amplasamentelor catre C.N.I., astfel incat sa se obtina finantari extrabugetare.

D-na consilier Lupu precizeaza ca la art.l al proiectului de hotarare se
mentioneaza: "Aproba decIararea ca bun de uz si de interes public local a unui teren,
cu destinatia drum (...)". In titlul proiectului nu se specificadestinatia.-



D-na Secretar General Moldoveanu mentioneaza ca in titlu se specifica pe
scurt, dispozitivul conteaza.

Antrevorbitorul considera ca daca C.N.I. solicita ca toate documentele sa fie
transmise exact cum sunt solicitate, sa nu existe inadvertente mtre art. 1 si titlu.

Propune sa se elimine din art.l - cu destinatia drum sau sa se completeze titlul.
Dl.Primar mentioneaza faptul ca se primeste hotarare tip de la C.N.I. In

sedintele consiliului local, cand se vor preda amplasamentele se va face modificarea.
D-na Secretar General mentioneaz ca propunerea d-nei consilier Lupu este sa

se completeze titlul proiectului "(...) cu destinatia drum".
Se supune la vot amendamentul d-nei Lupu si este aprobat cu 17 voturi pentru.

Dl.consilier Filip Costel nu a fost prezent cand s-a supus la vot propunerea.
Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu 17

voturi pentru. Dl.consilier Filip Costel nu a fost prezent cand s-a supus la vot
proiectul de hotarare.

Dl.Primar aduce la cunostinta ca o sa urmeze intabularea, extras de carte
funciara, lucruri care se vor face in regim de urgenta, in asa fel sa se poata intra in
Comisia tehnica a C.N.I.-ului.

Este prezent la lucrarile sedintei dl.consilier Filip Costel.
PunctuI nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea

aIocarii sumei de 15.000 lei pentru sus$inerea financiara a manifestarii culturale,
artistice si educative organizata de Consiliul local, m anul 2021, "Spectacol de
divertisment organizat cu ocazia Zilei Internationale a Femeii", prin Casa
Municipala de Cultura "Geo Bogza".

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-nii Briciu Liviu Mihai, Duran Andrei
si Davidescu Liviu - Florin - consilieri locali.

Avizelor comisiilor de specialitate: sanatate, cultura - favorabil si buget finante
- favorabil, dat cu 3 voturi pentru si 2 abtineri, fapt mentionat de presedintii acestora
dl.Briciu, respectiv dl.Ene.

Dl.Briciu precizeaza ca la inceputul saptamanii trecute a primit o adresa de la
primarie prin care se solicita din partea Casei de Cultura alocarea sumei de 15.000 lei
pentru sustinerea unui spectacol organizat cu ocazia zilei de 8 Martie. Este o practica
normala pentru ca bugetul nu a fost votat. Comisia de cultura a discutat impreuna cu
directorul Casei de cultura care a prezentat si numele piesei. Comisia a considerat ca
este oportun sa se initieze un proiect de hotarare, distributia fiind una valoroasa.

Dl.Primar precizeaza ca reprezentantul Casei de cultura i-a adus la cunostinta
inainte de a inainta cererea de alocare de fonduri de la bugetul local si a intrebat daca
exista disponibila suma solicitata. In opinia dumnealui doamnele si domnisoarele
merita spectacolul, cu desfasurarea acestuia in conditiile legii.

Dl.Cretu intreaba care este spectacolul ce urmeaza a se desfasura.
D-na Ionita mentioneaza ca piesa se numeste "Femeia mereu deasupra", este o

comedie muzicala, un spectacol potrivit pentru ziua femeii.
Antevorbitorul mentioneaza ca la spectacol, probabil vor participa maxim 300

de persoane. Nu stie ce se va intampla cand vor rade aceste persoane cu masca pe
figura.

D-na Ionita precizeaza ca se respecta exact ce spune legea, incidenta la
Campina este sub 1%, legea permite organizareaunui spectacoicu^56% din



capacitatea salii. Asigura Consiliul local ca se vor lua toate masurile de precautie,
doua locuri se ocupa, doua locuri sunt libere si un rand liber Tntre doua randuri. Vor fi
ocupate aproximativ 250 de locuri (sala are o capacitate de 700 de locuri), inclusiv la
etaj.

Dl.Primar a observat ca la proiectul de hotarare este anexat si regulamentul
evenimentului, pe care domnii consilieri o sa-l voteze, unde sunt stipulate toate
masurile. Deci Casa de cultura isi asuma regulamentul. Acesta poate fi modificat,
completat de domnii consilieri.

D-na Ionita precizeaza ca si atunci cand incidenta era mai mare si legea
permitea doar 30% din capacitatea salii au avut loc spectacole cu capacitate redusa de
aprox.lOO de persoane. Se iau toate masurile, exista dezinfectanti, termometru.

Dl.Grama intreaba cum vor fi invitate persoanele care vor participa la
spectacol.

Antevorbitorul precizeaza ca persoanele vor participa pe baza cumpararii unui
bilet, al carui pret este de 30 lei, respectiv 25 de lei. Sistemul este primul venit,
primul servit. Conform regulamentului, o persoana nu poate sa cumpere mai mult de
4 bilete.

Dl.consilier Nica mentioneaza faptul ca in cuprinsul Regulamentului, la
sfarsitul acestuia apare cuvantul inivitatii. Intreaba despre ce este vorba.

D-na Ionita aduce la cunostinta ca acestea erau pentru dl.Primar,
dl.Viceprimar, facute de dumneaei.

Dl.Primar propune sa se elimine sintagma "invitatii" din regulament. Ii asigura
pe domnii consilieri ca va urmari prin aparatul de specialitate ca intrarea la spectacol
sa se faca cu bilet cumparat si ca se vor vinde toate biletele.

D-na Ionita specifica faptul ca pe toate afisele spectacolelor s-a mentionat ca
acesta este subventionat si este oferit de catre primarie si consiliul local, intrarea in
sala se face pe baza de bilet si data de la care incepe vanzarea biletelor.

D-na Gheorghe propune ca regulamentul sa se completeze, in sensul ca
spectacolul se va desfasura cu respectarea tuturor masurilor in vigoare, legate de
pandemie, la data desfasurarii spectacolului.

Pentru ca nu toti consilierii fac parte din comisia de cultura au nevoie de mai
multe informatii, cum ar fi: capacitatea maxima, numarul de locuri admise, masurile
care se iau.

Dl.Nica se adreseaza d-nei Ionita, mtreband de la ce teatru se aduce
spectacolul.

D-na Ionita mentioneaza ca nu este de la un teatru anume, in ultima vreme
actorii se grupeaza in asociatii si pun in scena piese de teatru.

Dl.Nica intreaba unde se mai joaca aceasta piesa de teatru.
D-na Ionita raspunde ca deocamdata, nicaieri.
Pentru ca nu mai sunt discutii se supun la vot amendamentele:
- dl.Primar a propus eliminarea din cuprinsul Regulamentului a sintagmei

"invitatii". Cu unanimitate de voturi (18 pentru), amendamentul a fost aprobat.
- d-na Gheorghe a propus completarea regulamentului cu formularea:

spectacolul se va desfasura cu respectarea tuturor masurilor in vigoare instituite pe
perioada starii de alerta. Cu 13 voturi pentru si 5 abtineri (dl.Nica, dl.Cretu, d-na
Girbacica, dl.Marcu, d-na Vane), amendamentul a fost aprobat. T
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Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
12 voturi pentru si 6 abtineri (dl.Nica, dl.Cretu, d-na Girbacica, dl.Marcu, d-na Vane,
dl.Dumitrache).

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

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

Presedi^te de sedroTfa^j;r--^ Secretar General
|' . . s*' '^ ^ <" ^X

Co^siliQf'(v"--- " --* - MunicipM^Campina,

edit.I.G.

MoldoVieanu EIena
i ' ^

Intocmit,
Balan Lavinia

Iordacne Gar>riela
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