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       ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL CÂMPINA 

 CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 9 mai 2012 

 

 

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

municipiului Câmpina care a fost convocată prin dispoziţia nr.440/4 mai 2012 a 

Primarului municipiului Câmpina. 

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

primarul municipiului Câmpina, dl.Moldoveanu Paul – secretarul municipiul 

Câmpina, dl.Ecaterinescu Gheorghe – director executiv al Direcţiei economice din 

cadrul Primăriei municipiului Câmpina, d-na Oprescu Eliza – director executiv în 

cadrul Direcţiei investiţii, dl.Olăraşu Laurenţiu – consilier juridic în cadrul Aparatului 

permanent de lucru al Consiliului local, dl.Tifigiu Paul – lichidator S.C. C.P.G.C. 

S.A. Câmpina, d-na Pandele Mariana – consilier în cadrul Compartimentului 

patrimoniu, d-na Voicu Monica – consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic 

si contencios, reprezentanţi ai mass-mediei, precum şi locuitori ai municipiului. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de dl.consilier Sandu Gheorghe, la ele fiind 

prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 18 consilieri (a absentat dl.Dragomir Ion,        

d-na Dumitrescu Viorica – Luminiţa, d-na Petrovici Mihaela, dl.Piţigoi Ioan – 

Adrian, şi dl.Tudor Gheorghe). 

În continuare, preşedintele şedinţei întreabă dacă sunt completări sau 

modificări la proiectul ordinii de zi. 

Dl.Nistor propune introducerea în proiectul ordinii de zi a proiectului de 

hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a 

unui teren în suprafaţă de 1.092 m.p., situat în municipiul Câmpina, Cartier 

Veteranilor, f.nr., T20, P610/48 şi aprobarea unui schimb de terenuri între Consiliul 

local al municipiului Câmpina şi dl.Oţelea Vasile, sperând că între timp s-a clarificat 

situaţia privind calea de acces. 

Dl.Arghir întreabă dacă se doreşte ca în proiectul ordinii de zi să fie introdus şi 

punctul diverse. 

Răspunsul este negativ. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu completarea adusă şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi (13 pentru). 

 În continuare, se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi – 

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 

Câmpina pe anul 2012. 

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

Laurenţiu care spune că, rectificarea bugetară propusă are la bază adresa din                                    

12 aprilie 2012 a D.G.F.P. Prahova prin care se repartizează suma de 600.000 lei 

pentru echilibrare buget. 
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 De asemenea, în adresa menţionată se specifică că fondurile pot fi utilizate 

pentru plată arierate sau/şi cofinanţare proiecte finanţate din fonduri externe 

nerambursabile. 

 În lipsa unor arierate de plată s-a propus alocarea sumei pentru proiectul cu 

fonduri europene „Reabilitare situri poluate istoric – Batal Lacul Peştelui”. În urma 

unor discuţii purtate cu dl.Ecaterinescu, s-a venit cu altă propunere, să se acorde suma 

de bani proiectului european „Modernizare Calea Daciei”. 

 Prin Ordonanţa de Urgenţă nr.15 din 8 mai a.c., la art.5 se menţionează, citez: 

”Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

acordate unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2012 prin Hotărârea Guvernului 

nr.255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi 

administrativ-teritoriale, pentru plata unor arierate aferente cheltuielilor curente şi de 

capital, precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte cu finanţare externă 

nerambursabilă, neutilizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, se restituie de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la 

bugetul de stat, în contul din care acestea au fost încasate. Restituirea sumelor 

neutilizate se efectuează pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului, 

întocmite distinct, în care la rubrica "Explicaţii" se va preciza obligatoriu "Restituire 

sume defalcate din TVA încasate potrivit Hotărârii Guvernului nr.255/2012, rămase 

neutilizate".  

 În concluzie, primul punct din rectificarea de buget este inutil, în sensul că s-a 

primit 600.000 lei de la Guvernul Ungureanu  şi se pierd prin Guvernul Ponta. 

 Propunerea de rectificare de buget rămâne, propunând să se elimine punctul cu 

600.000 lei pentru „Modernizare Calea Daciei” şi să rămână celelalte puncte – 

alocarea sumei de 183.000 lei la Cap.54.02 – „Alte servicii publice generale”, pentru 

asigurarea organizării şi desfăşurării alegerilor locale, din care: 

  - plată cheltuieli personal  - 113.000 lei; 

  - plată cheltuieli materiale -   70.000 lei. 

 S-a propus suplimentarea Cap.65.02 – „Învăţământ” – cu suma de 35.000 lei, 

suma fiind solicitată de Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu” pentru achiziţie 

mobilier şi dotare grup sanitar – clasa pregătitoare. 

 De asemenea, s-a propus suplimentarea Cap.67.02 – „Cultură”, cu suma de 

15.000 lei pentru cheltuieli bunuri şi servicii, precum şi pentru manifestările culturale 

aprobate prin H.C.L. nr.51/26 aprilie 2012. 

 Dl. Nistor spune că d-na Voicu – director la Şcoala Generală Ion Câmpineanu 

i-a adus la cunoştinţă că şcoala nu are sistem de supraveghere video, necesar 

desfăşurării examenelor de clasa a VIII- a şi bacalaureat. 

 Propune la Cap.65.02 – „Învăţământ” să se ia banii de la reparaţii Şcoala Ion 

Câmpineanu şi să fie alocaţi pentru achiziţionare sistem supraveghere video – 8.000 

lei, urmând ca la reparaţii să se aloce o altă sumă la următoarea rectificare de buget. 

 Dl.Arghir se referă la suma de 113.000 lei alocaţi pentru alegerile locale, 

spunând că în anul 2008, în noaptea când a început campania electorală, un anumit 

partid politic a pus afişe pe stâlpi (cu toate că acest lucru era interzis), iar pe str.1 Mai 

acestea sunt şi acum. 
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 Pentru a se preîntâmpina o astfel de situaţie, îl întreabă pe dl.primar ce măsură 

se va lua împotriva celor care afişează pe stâlpi şi care va fi cuantumul amenzilor. 

Astfel, se suplimentează şi bugetul local. 

 Dl.primar spune că există sancţiuni în H.C.L. privind salubrizarea şi în H.C.L. 

privind administrarea domeniului public şi privat pentru depunerea de deşeuri, 

gunoaie, în locuri nepermise sau alte acţiuni asupra domeniului public. Se găseşte o 

sancţiune pentru cei care lipesc afişe pe stâlpi, dacă nu au acordul proprietarului. 

 Conform dispoziţiei emisă de primar, se pot pune afişe pe avizierele electorale, 

vitrine, în orice alte locuri, cu acordul proprietarului (S.C. Electrica sau Primăria 

municipiului Câmpina – în cazul stâlpilor). 

 Este hotărât să sancţioneze măcar primul partid care pune afişe pe stâlpi. 

 Dl.Arghir se adresează preşedintelui de şedinţă, care la rândul său să-l roage pe 

dl.secretar să anunţe reprezentanţii celorlalte formaţiuni politice care nu sunt prezenţi 

să ia act de acest lucru, că vor fi amendaţi. 

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

vot amendamentele: 

 - dl.Nistor a propus la cap.65.02 – 8.000 lei de la Cheltuieli de reparaţii să fie 

alocaţi pentru achiziţionare sistem supraveghere Şcoala Generală Ion Câmpineanu. 

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

 -dl.primar a propus eliminarea sumei de 600.000 lei din buget. Cu 6 abţineri 

(dl.Arghir, dl.Marcu, dl.Telegescu, dl.Enache, dl.Zăgan, dl.Nistor) şi 7 împotrivă 

(dl.Bondoc, dl.Sandu, dl.Dulă, dl.Cercel, d-na Preda, d-na Clinciu şi d-na Albu), 

amendamentul a fost respins. 

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

unanimitate de voturi (13 pentru). 

 Punctul nr.2 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind aprobarea 

preluării patrimoniului S.C. C.P.G.C. Câmpina şi inventarierea acestuia în 

domeniul public şi privat al municipiului Câmpina. 

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

Laurenţiu care spune că, aşa cum se ştie S.C. C.P.G.C. S.A. Câmpina a fost lichidată, 

fiind o lichidare voluntară, având în vedere că Serviciul public de alimentare cu apă şi 

canalizare a fost concesionat operatorului regional S.C. Hidro Prahova, iar compania 

publică nu a reuşit să găsească un obiect de activitate care să menţină activitatea 

societăţii. 

 În cadrul derulării operaţiunilor de lichidare au fost promovate 2 acţiuni 

judecătoreşti, una dintre ele referitoare la plata unor despăgubiri către salariaţii 

disponibilizaţi, în baza Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate, iar alta 

referitoare la plata unor sume de bani către D.G.F.P. Prahova, reprezentând plata 

TVA calculată la valoarea neamortizată a investiţiilor realizate de S.C. C.P.G.C. S.A. 

Acest ultim dosar s-a soluţionat în favoarea Companiei Publice, prin admiterea 

recursului. 

 Ulterior soluţionării cauzelor menţionate anterior s-a procedat la constituirea 

unei comisi de preluare în domeniul public a Municipiului Câmpina a patrimoniului       

S.C. C.P.G.C. S.A. Câmpina, prin Dispoziţia Primarului Municipiului Câmpina 

nr.1.251/18.10.2011. 

 S-a finalizat procedura de predare – primire, prin încheierea procesului - verbal 

de înregistrare, dată la care lichidatorul judiciar a început demersurile în vederea 
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radierii S.C. C.P.G.C. S.A. Campina din Oficiul Registrului Comertului, aceasta 

urmând a fi finalizată după adoptarea hotărârii de preluare a patrimoniului de către 

Consiliul Local al Municipiului Câmpina, în calitatea sa de unic acţionar. 

 S-a întârziat cu acest proiect de hotărâre pentru că s-au analizat cu atenţie 

bunurile, mijloacele fixe şi obiectele de inventar care apăreau în lista de preluare, 

pentru a se ştii ce se poate face cu fiecare mijloc fix, dacă mai este utilizabil, dacă 

trebuie casat, dacă poate fi luat aşa cum s-a procedat cu autoturismul care, după 

lichidarea societăţii, va intra în patrimoniul Consiliului local şi fostele contracte ale 

fostului S.C. C.P.G.C. S.A. care au fost preluate. S-au găsit soluţii pentru toate 

problemele, inclusiv pentru chiriaşii care sunt în sediul fostului C.P.G.C. Municipiul 

Câmpina are nevoie de spaţii pentru birouri, sedii de firme, partide, asociaţii, cluburi 

sportive, asociaţii culturale. 

 Consideră că ar fi fost indicat ca unele birouri să fie ocupate de unele din 

instituţiile menţionate şi mai puţin de societăţi comerciale. 

 D-na Albu întreabă de ce imobilul de la poziţia nr.1 este inventariat în 

domeniul public (garsoniera). 

 Răspunde dl.Olăraşu care spune că în domeniul public se pot inventaria 

imobilele care sunt folosite şi au utilitate publică. 

 Dl.Enache spune că în domeniul public sunt inventariate două terenuri, pct.1 şi 

2, la care nu înţelege ce reprezintă cifra scrisă. 

 La poziţia 12 – drumuri şi plaforme sunt măsurate în m.l. Întreabă dacă este 

corect. 

 La poziţia 12 – domeniul privat, este menţionat un strung SN 500, care are o 

valoare de inventar de 3.460 lei. Întreabă dacă această valoare este apropiată de 

greutatea de fier vechi a strungului. 

 La lista de materiale, de exemplu CT 3021, la tot ce reprezintă diametru s-a 

folosit cuvântul “fi”. 

 Ia cuvântul d-na jurist Voicu Monica – preşedintele comisiei de preluare a 

patrimoniului de la S.C. C.P.G.C. S.A., care spune că la drumuri şi platforme –  

unitatea de măsură m.l. s-a preluat din inventarul societăţii. 

 Dl.Arghir propune Consiliului local să respingă proiectul de hotărâre pentru a 

fi refăcut. 

 D-na Albu întreabă dacă drumurile au carte funciară şi număr cadastral. Căile 

ferate, drumurile se măsoară în m.l. În contabilitate, în fişa mijlocului fix, unitatea de 

măsură este m.l. 

 D-na Olteanu Felicia se referă la diametru, spunând că este vorba de racord din 

fier “fi” filet interior, nu diametru. 

 Referitor la valoarea strungului, dl.Tifigiu spune că aceasta este din evidenţa 

contabilă a fostei Gospodării Comunale, amortizată. Dacă strungul a fost cumpărat cu 

10.000 lei, s-a amortizat pe parcursul anilor cu 7.000 lei, rămânând o valoare de 3.000 

lei. 

 Dacă strungul va fi vândut, obligatoriu se va face reevaluare. 

 Dl.Marcu spune că anumite bunuri au fost scoase la licitaţie şi valorificate. 

Doreşte să ştie dacă a fost consultat şi Consiliul local în această problemă, cât şi 

pentru chiriile stabilite la sediul actual.  

 Dl.Tifigiu spune că s-au valorificat camioane, a fost anunţată licitaţia, iar din 

comisia de licitaţie au făcut parte şi persoane din cadrul primăriei. 
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 Pentru că nu mai sunt discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se supune la 

vot şi este respins cu 9 voturi pentru, 2 abţineri (dl.Zăgan, dl.Enache) şi 2 împotrivă 

(dl.Arghir, dl.Marcu). 

 D-na Albu spune că dacă nu se preia patrimoniul de la S.C. C.P.G.C. S.A., 

societatea nu poate fi radiată, iar dl.lichidator va fi plătit, în continuare, până când 

Consiliul local hotărăşte să preia compania. 

 Dl.primar spune că dacă nu se hotărăşte preluarea patrimoniului, cineva ar 

putea să cumpere din bunurile societăţii. Consideră că S.C. C.P.G.C. care nu a fost 

lichidată mai are venituri şi pentru a acoperi diferite cheltuieli lichidatorul ori are 

nevoie de bani de la Consiliul local care să fie acordaţi prin rectificare de buget, ori 

mai vinde din bunurile companiei ca să acopere cheltuielile. 

 Dl.Tifigiu spune că atunci când s-a discutat despre acordarea drepturilor 

salariale foştilor salariaţi ai companiei dumnealui a întâmpinat multe greutăţi, în 

sensul că salariaţii au câştigat, după care s-a mers la executorul judecătoresc care a 

hotărât scoaterea la vânzare a sediului şi a terenului. 

 Dl.Sandu întreabă dacă odată cu despăgubirile s-au plătit şi cheltuieli de 

judecată. 

 Răspunsul d-lui Tifigiu este afirmativ. 

 Preşedintele şedinţei propune ca proiectul de hotărâre să fie rediscutat în 

următoarea şedinţă a Consiliului local. 

 Următorul punct (nr.3) este proiect de hotărâre privind aprobarea 

inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a unui teren în 

suprafaţă de 1.092 m.p., situat în municipiul Câmpina, Cartierul Veteranilor, 

f.nr., T20, P610/48 şi aprobarea unui schimb de terenuri între Consiliul local al 

municipiului Câmpina şi dl.Oţelea Vasile. 

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

proiectul de hotărâre a fost introdus  şi pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din luna 

aprilie a.c., când au existat nelămuriri referitoare la accesul la loturi. A fost 

modificată schiţa şi expunerea de motive, dl.Oţelea folosind doar drumul situat la 

nord. 

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

şi este respins cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri (dl.Enache, dl.Zăgan). 

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, 

             Sandu Gheorghe                                               jr.Moldoveanu Paul  

                             

 

                            Întocmit, 

                    ec.Bălan Lavinia 

         

         Iordache Gabriela 

 
edit.I.G. 


