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       ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL CÂMPINA 

 CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 27 decembrie 2017  

 
 Astăzi, data de mai sus a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al 

Municipiului Câmpina care a fost convocată prin Dispoziţia nr.1.357/22 decembrie 

2017 a Primarului Municipiului Câmpina. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de dl.viceprimar Pițigoi Ioan - Adrian, la 

ele fiind prezenţi 14 consilieri locali din totalul de 19 (au absentat: d-na Frîncu Anda 

- Lorena, dl.Dragomir Ion, dl.Petrescu Ioan, d-na Petrovici Mihaela și d-ra Topală 

Corina - Oana). 

 La lucrările acestei şedinţe au participat: dl.Tiseanu Horia – Laurențiu – 

primarul Municipiului Câmpina, dl.Pițigoi Ioan - Adrian – viceprimarul 

Municipiului Câmpina, d-na Moldoveanu Elena – secretarul Municipiului Câmpina, 

dl.Birligiu Cristi – Vasile – Șef Serviciu impozite și taxe locale din cadrul Direcției 

economice, d-na Rugină Loredana – Coordonator Compartiment buget, finanțe, 

contabilitate, d-ra Bumbăcea Ioana – consilier Cabinet primar, dl.Bădulescu Remus 

– administrator public al Municipiului Câmpina, precum şi locuitori ai Municipiului 

Câmpina. 

 Pentru început, președintele ședinței precizează că este înscris în proiectul 

ordinii de zi un singur proiect de hotărâre care se referă la aprobarea rectificării 

bugetului local al Municipiului Câmpina și aprobarea rectificării bugetelor 

ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2017. 

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi și este aprobat cu unanimitate de 

voturi (14 voturi pentru). 

 Se trece la discutarea punctului înscris pe ordinea de zi – proiect de hotărâre 

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Câmpina și 

aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2017. 

 Ia cuvântul inițiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia – 

Laurențiu, care precizează că propune Consiliului local să majoreze veniturile cu 

sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor salariale și contribuțiilor 

aferente instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, conform Deciziei emise de 

D.G.F.P. Prahova, cu suma de 1.122,00 mii lei. 

 În urma acestei alocări s-au majorat cheltuielile de personal conform 

prevederilor inițiale și cheltuielile de bunuri și servicii. 

Cheltuielile de personal se majorează cu 227,00 mii lei. 

La Cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică – Alte servicii în domeniile 

locuințelor – la cheltuieli cu bunuri și servicii, se majorează cu suma de 578,00 mii 

lei. 
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La Cap.84.02 – Străzi – la cheltuieli cu bunuri și servicii, se majorează cu 

suma de 253,85 mii lei. 

În urma analizei veniturilor au intervenit diminuări la nivelul încasărilor cu 

suma de 46,00 mii lei, la: 

 - subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 

lemne; 

 - subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății. 

De asemenea, pentru ordonatorii terțiari de credite, la Colegiul Tehnic 

”Constantin Istrati” s-a propus rectificarea bugetului în vederea suplimentării 

sumelor alocate la cheltuieli de personal cu 17,00 mii lei pentru plata diferențelor 

salariale aferente lunii noiembrie 2017. Este singura unitate de învățământ care mai 

are o sumă de dat pentru salarii. 

Casa de Cultură ”Geo Bogza” – solicită rectificare de buget în vederea 

realocării de sume între articole și alineate la cheltuieli de capital prin majorarea cu 

suma de 20,00 mii lei la Studiul de fezabilitate și proiect tehnic pentru obiectivul 

”Modernizare sală de spectacole” și diminuarea cu aceeași sumă de la obiectivul 

”Iluminat exterior”. 

Nu știe dacă, după aprobarea proiectului de hotărâre se mai poate folosi suma 

de 20,00 mii lei, probabil că nu. Dacă această sumă a fost inclusă în proiectul de 

hotărâre, roagă Consiliul local să o aprobe. 

Speră să rămână alocată în bugetul local, pentru că mai sunt și zvonuri privind 

excedentul anului, în sensul că ar putea fi preluat, cel puțin 50%, de către stat. 

Pentru că nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la 

vot și este adoptat cu unanimitate de voturi (14 voturi pentru). 

Astfel punctul înscris pe ordinea de zi epuizându-se, președintele declară 

şedinţa închisă. 

 Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces – verbal. 

 

 

             Preşedinte de şedinţă,                                                 Secretarul Municipiului 

                    Consilier,                        Câmpina, 

          dl.Pițigoi Ioan - Adrian                                                jr.Moldoveanu Elena 
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                       ec.Bălan Lavinia 

             

   Iordache Gabriela 
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