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       ROMÂNIA 
JUDE UL PRAHOVA 
MUNICIPIUL CÂMPINA 
 CONSILIUL LOCAL 

 
 

 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 26 aprilie 2018  

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

Municipiului Câmpina, convocată de îndată prin Dispozi ia nr.411/ 26 aprilie 2018 
a Primarului Municipiului Câmpina, conform art.39, alin.(2) și alin.(4) din Legea 
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și 
completată. 
 Lucrările şedin ei au fost conduse de dl.consilier Cândea Costantin, la ele 
fiind prezen i 18 consilieri locali din totalul de 19 (a absentat dl.Duran Andrei). 

La lucrările acestei şedin e au participat: dl.Tiseanu Horia Laurențiu – 
primarul Municipiului Câmpina, dl.Pițigoi Ioan – Adrian – viceprimarul 
Municipiului Câmpina, d-na Moldoveanu Elena – secretarul Municipiului 
Câmpina, dl.Anton Iulian – Director executiv juridic, dl.Bădulescu Remus – 
administrator public al Municipiului Câmpina, dl.Olărașu Laurențiu – consilier 
juridic Aparatul permanent al Consiliului local, reprezentan i ai mass-mediei, 
precum şi locuitori ai Municipiului. 
 Se trece la discutarea proiectului de hotărâre privind schimbarea 
destinației imobilului format din clădire “Cantină” și teren aferent acesteia, 
situat în incinta Liceului Tehnologic Mecanic, din Municipiul Câmpina, 

str.Ecaterina Teodoroiu, nr.34, pentru a fi utilizate cu destinația Cantină de 
Ajutor Social. 
 Inițiatorii proiectului de hotărâre sunt: dl.Bondoc Viorel – Gheorghe și 
dl.Cercel Lucian – Adrian. 

D-na secretar Moldoveanu menționează că forma și fondul proiectului sunt 
schimbate. 

Ia cuvântul, dl.consilier Cercel care menționează că are două amendamente 
la proiectul de hotărâre prezentat în ședința anterioară, după cum urmează: 

 - la art.1, alin.(2) – să se excludă ”precum și pentru a fi închiriate, în 
condițiile legii, în scopul organizării ocazionale a unor evenimente”; 

 - art.4 să fie exclus, iar celelalte articole se vor renumerota. 
Dl.Cândea precizează că este un nou proiect de hotărâre, modificat, conform 

celor menționate de dl.Cercel. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și este adoptat cu unanimitate de 

voturi (18 voturi pentru). 
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Astfel punctele înscrise pe ordinea de zi epuizându-se, președintele declară 
şedin a închisă. 
 Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces – verbal. 

 
 
             Preşedinte de şedin ă,                                            Secretarul Municipiului 
                    Consilier,                   Câmpina, 
           dl.Cândea Costantin                                              jr.Moldoveanu Elena 

                             

 

 

 

 

 

 
                               Întocmit, 
                       ec.Bălan Lavinia 
             

   Iordache Gabriela 
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