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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL CÂMPINA 

 CONSILIUL LOCAL 

 

 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 6 octombrie 2010  

 
 

 

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

municipiului Câmpina, care a fost convocată prin Dispoziţia nr.1.211/3 octombrie 

2010 a Primarului municipiului Câmpina. 

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

primarul municipiului Câmpina, dl.Dragomir Ion – viceprimarul municipiului 

Câmpina, dl.Moldoveanu Paul – secretarul municipiului Câmpina, dl.Ecaterinescu 

Gheorghe – director executiv al Direcţiei economice a Primăriei municipiului 

Câmpina, d-na Oniţă Eliza – şef Compartiment buget, finanţe, contabilitate,             

d-na Oprescu Eliza – director executiv în cadrul Direcţiei investiţii a Primăriei 

municipiului Câmpina, dl.Olăraşu Laurenţiu – consilier juridic în cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local, reprezentanţi mass-media, precum şi 

locuitori ai municipiului Câmpina. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. consilier Bondoc Viorel - Gheorghe, 

la ele participând un număr de 13 membri ai Consiliului local din totalul de            

18 (au absentat: dl.Arghir Elvis - Gabriel, d-na Petrovici Mihaela, dl.Piţigoi Ioan – 

Adrian, dl.Tudor Gheorghe şi d-na Dumitrescu Viorica - Luminiţa). 

 D-na Preda Gena nu a participat la lucrările şedinţei extraordinare, dar a 

înaintat preşedintelui de şedinţă, pe bază de semnătură, votul dumneaei pentru cele 

trei proiecte de hotărâri. 

 Pentru că nu sunt modificări la proiectul ordinii de zi se supune la vot şi este 

aprobat cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru). 

 Înainte de a se lua în discuţie primul punct al ordinii de zi se supune la vot 

procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina 

desfăşurată în data de 29 septembrie 2011, care este aprobat cu unanimitate de 

voturi. 

 Pentru început se ia în dicuţie primul punct al ordinii de zi referitor la 

modificarea şi completarea art.1 din H.C.L. nr.137/25 august 2011 referitoare 

la aprobarea contractului de linie de credit de investiţie, a contractului de 

garanţie cu veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale şi a 

contractului de garanţie reală imobiliară, încheiat între CEC Bank S.A. şi 

municipiul Câmpina, pentru împrumutul intern în valoare de 8.000.000 lei. 

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

Laurenţiu, care spune că se corectează o eroare, care constă în schimbarea naturii 

garanţiei reale imobiliare cu o garanţie mobiliară şi desemnarea persoanelor care 

vor semna contractul de credit. 
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 Sucursala CEC Bank propune modificarea filei a 2-a a contractului (Anexa 

nr.1 la proiectul de hotărâre), care constă în modificarea celor două tabele, prin 

schimbarea unor sume de pe ultima coloană, şi anume TVA-ul trece de la cheltuieli 

neeligibile la cheltuieli eligibile. TVA-ul nu este cheltuială eligibilă, dar se 

decontează. 

 Sursele de finanţare prezentate sunt pentru „Modernizare Calea Daciei” şi 

„Reabilitare Situri Poluate Istoric”. 

 Dl.Enache este de părere că procedura de a ipoteca veniturile bugetare este 

normală. Se referă apoi la faptul că în presă a apărut că, Primăria are de plătit o 

amendă în valoare de 1.000.000 lei. Întreabă dacă este adevărat. 

 De asemenea, mai întreabă dacă factura următoare pentru lucrările în 

derulare poate fi plătită şi din ce bani va fi plătită. 

 Răspunde dl.Ecaterinescu care se referă la modificarea garanţiei din cea 

imobiliară în mobiliară, pentru că nu se garantează cu niciun imobil. Conform 

Codului Fiscal şi legii, se garantează cu veniturile prezente şi viitoare ale bugetului 

local. Creditul va fi rambursat pe o perioadă de 10 ani, iar pe această perioadă se 

garantează cu veniturile bugetului local. 

 Antevorbitorul întreabă dacă toate veniturile de la buget se duc pentru 

împrumut. 

 Răspunsul d-lui Ecaterinescu este negativ, spunând că aprobarea creditului 

de către Ministerul de Finanţe a avut un criteriu – încadrarea în gradul maxim de 

îndatorare, adică 30% din veniturile proprii. 

 Cu creditul respectiv, încadrarea este de 15% din totalul veniturilor proprii, 

fiind sub limita actuală admisă de lege. 

 Referitor la amendă, aceasta nu există şi nu va fi plătită din credit. 

 Documentele care se vor prezenta CEC-ului pentru plată constă în facturi şi 

devize de lucrări. 

 Dl.Enache mai întreabă dacă din acest împrumut se va finanţa şi proiectul 

referitor la „Reabilitare Situri Poluate Istoric”. 

 Răspunsul d-lui Ecaterinescu este pozitiv, spunând că deja s-a alocat o sumă 

mică faţă de valoarea totală a proiectului. 

 Antevorbitorul mai întreabă cum se vor plăti viitoarele facturi de la 

„Modernizare Calea Daciei”. 

 Răspunde dl.primar, care spune că există o cerere de rambursare fonduri 

europene transmisă către Ministerul Dezvoltării, în valoare de 7 milioane lei. 

Urmează ca cererea să fie decontată, astfel acoperindu-se o mare parte din lucrări. 

 Cu acest credit se pot acoperi cele 7 milioane lei, iar un milion lei este alocat 

pentru decontaminare sit poluat istoric. 

 Din situaţia de lucrări prezentată, din bugetul local s-a acoperit aproape tot, 

rămânând doar 500.000 lei neacoperiţi. 

 Referitor la amendă, explicaţii se vor da cu altă ocazie, dar ca idee, nu este 

vorba de amendă, ci de nedecontarea unei sume de 1 milion lei (5% din valoarea 

lucrării din fonduri europene), fiind o corecţie financiară, în urma unui control 

efectuat de o comisie. 

 Printr-o scrisoare de la ANRMAT privind achiziţiile publice, s-a menţionat 

că nu s-a luat în considerare de către comisia care a efectuat controlul scrisoarea 
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autorităţii naţionale care a dat acceptul la începutul proiectului pentru tipul de 

achiziţie efectuat. 

 În concluzie, suma va trebui decontată din veniturile proprii, respectiv din 

credit. 

 Pentru că nu mai sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supun 

la vot amendamentele d-lui primar: 

 - Modernizare Calea Daciei: 

  - contribuţie împrumutat:  

- cheltuieli eligibile şi TVA – 11.409.114 lei 

   - cheltuieli neeligibile – 816.720,50 lei 

  - contribuţie din surse proprii: 

- cheltuieli eligibile şi TVA – 414.461 lei 

   - cheltuieli neeligibile – 816.720,50 lei 

  - linie de credit bancă: 

- cheltuieli eligibile şi TVA – 10.994.653 lei 

   - cheltuieli neeligibile – 0. 

 Cu unanimitate de voturi (13 pentru), amendamentul a fost aprobat. 

 - Reabilitare Situri Poluate Istoric – Batal de depozitare reziduri petroliere 

str.Lacul Peştelui: 

  - contribuţie împrumutat:  

- cheltuieli eligibile şi TVA – 1.205.276 lei 

   - cheltuieli neeligibile – 0 

  - contribuţie din surse proprii: 

- cheltuieli eligibile şi TVA – 205.276 lei 

   - cheltuieli neeligibile – 0 

  - linie de credit bancă: 

- cheltuieli eligibile şi TVA – 1.000.000 lei 

   - cheltuieli neeligibile – 0. 

Cu unanimitate de voturi (13 pentru) amendamentul a fost aprobat. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul său şi este adoptat cu 

unanimitate de voturi (13 pentru). 

Următorul punct înscris pe ordinea de zi (nr.2) este proiect de hotărâre 

privind aprobarea Contractului referitor la constituirea dreptului de 

superficie în favoarea S.C. Elsid S.A. Titu. 

Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.Nistor Marian, care spune 

că S.C. Elsid S.A. Titu este titulara unui proiect de amenajare hidroenergetică pe 

râul Doftana. 

Conform Legii nr.13/2007 privind energia electrică, titularii proiectelor 

beneficiază de drept de uz şi servitute pentru terenurile pe unde trec aducţiunile şi 

unde se montează microhidrocentralele. 

Proiectul de hotărâre vine în întâmpinarea solicitării, pentru aprobarea 

contractului privind constituirea dreptului de superficie în favoarea S.C.Elsid Titu 

S.A. 

Propune la art.2, alin.(2) – să se împuternicească dl.Moldoveanu Paul să 

semneze pentru şi în numele municipiului Câmpina actul notarial de dezmembrare 

prevăzut la alin.(1). 
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Se supune la vot amendamentul d-lui Nistor şi este aprobat cu unanimitate de 

voturi (13 pentru). 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul său, şi este adoptat cu 

unanimitate de voturi (13 pentru). 

Ultimul punct de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind 

aprobarea Contractului referitor la constituirea dreptului de superficie în 

favoarea S.C. Electrocarbon S.A. Slatina. 

Ia cuvântul iniţiatorul proiectului de hotărâre, dl.Nistor Marian, care spune 

că S.C. Electrocarbon S.A. Slatina este titulara unui proiect de amenajare 

hidroenergetică pe râul Doftana. 

Conform Legii nr.13/2007 are drept de uz şi servitute pentru terenul pe care 

sunt aducţiunile şi gurile de captare pentru microhidrocentrala de mică putere 

Doftana. 

Proiectul de hotărâre se referă la aprobarea contractului de superficie şi la 

dezmembrarea suprafeţei totale. 

Propune la art.2, alin.(2) – să se împuternicească dl.Moldoveanu Paul să 

semneze pentru şi în numele municipiului Câmpina actul notarial de dezmembrare 

prevăzut la alin.(1). 

Se supune la vot amendamentul d-lui Nistor şi este aprobat cu unanimitate de 

voturi (13 pentru). 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul său şi este adoptat cu 

unanimitate de voturi (13 pentru). 

Ia cuvântul dl.Dulă, care spune că dl.Nicolae – primarul oraşului Buşteni a 

iniţiat un proiect, de desfăşurare a unui campionat de fotbal pe Valea Prahovei, 

pentru bărbaţii cu vârsta peste 35 ani. 

Pentru locul 3 a jucat Poliţia Câmpina şi Caraimanul Buşteni, echipa 

câştigătoare fiind Caraimanul Buşteni. 

Finala a fost jucată de Primăria Câmpina cu Primăria Buşteni, echipa 

câştigătoare fiind de la Primăria Buşteni. 

Prezintă cupa şi diploma obţinută de echipa Primăriei municipiului Câmpina. 

Astfel punctele înscrise pe ordinea de zi epuizându-se, şedinţa a luat sfârşit. 

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

 

          Preşedinte de şedinţă,                                            Secretarul municipiului 

                  Consilier,             Câmpina, 

       Bondoc Viorel - Gheorghe                                      jr.Moldoveanu Paul  

                             

 

 

                                 Întocmit, 

                ec.Bălan Lavinia 

             

      Iordache Gabriela 
 

 

 

edit.I.G. 
 


