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       ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

MUNICIPIUL CÂMPINA 

 CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

PROCES – VERBAL 
încheiat astăzi 9 ianuarie 2018  

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

Municipiului Câmpina care a fost convocată prin Dispoziţia nr.1/5 ianuarie 2018 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 Albu Elena, 

dl.Dima Gabriel - Valeriu, dl.Dragomir Ion, dl.Dochia Adrian 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, dl.Dulă Marian – consilier Cabinet primar, dl.Bădulescu Remus – 

administrator public al Municipiului Câmpina, precum şi locuitori ai Municipiului 

Câmpina. 

 Președintele ședinței precizează că în proiectul ordinii de zi este înscris un 

singur proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de 

dezvoltare din excedentul bugetului local al Municipiului Câmpina pe anul 

2017. 
 Ia cuvântul inițiatorul proiectului de hotărâre, dl.primar Tiseanu Horia 

Laurențiu, care mulțumește domnilor consilieri pentru prezență, le urează ”La Mulți 

Ani”, să aibă bucurii în acest an, sănătate și putere de muncă, inclusiv în activitatea 

Consiliului local. 

În continuare, precizează că, din execuția bugetului local la data de                

29 decembrie 2017, emisă în ianuarie 2018, s-a constatat că veniturile secțiunii de 

dezvoltare au fost încasate în sumă de 11.184.000 lei, din care 10.491.000 lei a 

reprezentat excedentul anului 2016, aprobat în 2017, iar plățile efectuate au fost în 

valoare de 4.309.000 lei, constatându-se astfel un deficit în secțiunea de dezvoltare 

de 3.616.000 lei. 

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, la secțiunea de 

dezvoltare, a fost prevăzută pentru finanțarea cheltuielilor de capital suma de 

10.491.000 lei, reprezentând excedentul anului 2016, aprobat prin HCL nr.54/          

31 martie 2017. 

Față de cele prezentate, dl.primar propune aprobarea acoperirii definitive din 

excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 715.790 

lei. 
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Dl.Cândea precizează că este nedumerit pentru că sunt două cifre; Consiliul 

local aprobă acoperirea deficitului în valoare de 3.616.043,60 lei. 

În expunerea de motive a d-lui primar, se menționează – ”acoperirea 

deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 715.790,50 lei”. Sunt două cifre și 

întreabă ce sumă votează Consiliul local. 

Răspunde d-na Rugină Loredana, care menționează că suma corectă este 

3.616.043,60 lei. 

Antevorbitorul întreabă ce este cu suma de 715.790,50 lei. 

D-na Rugină precizează că este o greșeală, suma corectă este de 3.616.043,60 

lei, confirmată și de Trezorerie. 

Dl.Cândea dorește să se consemneze acest lucru și să se corecteze fiindcă 

expunerea reprezintă baza proiectului de hotărâre. 

Dl.primar își cere scuze pentru greșeala strecurată, nu este economist și nu are 

noțiuni de ”acoperire deficit de la un an la altul”. Dacă domnii economiști spun că 

trebuie să se facă acest lucru și Direcția de Finanțe impune acest lucru printr-o 

scrisoare, s-a mers pe această idee. 

Dl.Enache precizează că pe aceeași temă a sesizat și dumnealui ceea ce a spus 

dl.Cândea, și, pe viitor, expunerea de motive să fie mai detaliată. 

D-na Rugină recunoaște că este o greșeală în expunerea de motive. 

Dl.Petrescu menționează să nu se mai facă astfel de greșeli, pentru că la un 

moment dat ar trebui penalizați pentru astfel de greșeli. 

Dl.Pițigoi se adresează d-lui Petrescu, spunând că s-a recunoscut că este o 

greșeală, și o să se vadă dacă dl.primar dispune mai departe o cercetare disciplinară 

sau nu. 

Dl.Cândea spune că a făcut această observație în ideea să se corecteze 

greșeala. 

Dl.primar consideră că important este textul proiectului de hotărâre, în care 

este trecută suma de 3.616.000 lei. 

Antevorbitorul precizează că expunerea de motive reprezintă temelia 

hotărârii. Dacă în expunerea de motive se prezintă lucrurile în mod trunchiat, în mod 

deformat, consiliul local poate adopta o hotărâre care este ilegală. Expunerea de 

motive îi direcționează și le creează convingerea să voteze într-un fel sau altul 

hotărârea. Este vorba de tehnica adoptării actelor normative. Expunerea de motive 

este un document deosebit de important care stă la dispoziția oamenilor și le crează 

convingerea că este bine să voteze într-un fel sau altul. 

Dl.primar menționează că în expunerea de motive, la al patrulea paragraf se 

menționează că se constată că este un deficit 3.616.000 lei. Deficitul este menționat, 

iar greșită este suma trecută în următorul alineat, de 715.790.000 lei. 

Fiind un singur proiect de hotărâre pe ordinea de zi și o cerință urgentă, nu a 

acordat cea mai mare atenție expunerii de motive, pentru că se ocupă de creionarea 

bugetului local pentru anul 2018. 

Dl.Petrescu consideră că cifrele trebuiesc verificate și de prea multe ori se 

ivesc greșeli. Șefii de compartimente să verifice cele menționate în expunerea de 

motive. 

D-na secretar Moldoveanu precizează că o să se facă o completare la 

expunerea de motive, pe baza celor sesizate, să se îndrepte eroarea. 
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Dl.Cândea menționează că se poate renunța la alineatul respectiv. 

Antevorbitorul spune că nu se substituie, se îndreaptă eroarea printr-un act de 

aceeași valoare. 

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

la vot proiectul de hotărâre și este adoptat cu unanimitate de voturi (14 voturi 

pentru). 

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

şedinţa Consiliului local. 

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

 

 

 

 

             Preşedinte de şedinţă,                                               Secretarul Municipiului 

                    Consilier,                    Câmpina, 

          dl.Pițigoi Ioan - Adrian                                           jr.Moldoveanu Elena 

                             

 

 

 

 

 

 

                               Întocmit, 

                       ec.Bălan Lavinia 

             

   Iordache Gabriela 
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