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Astazi, data de mai sus a avut loc sedin^a extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozh;ia nr.840/29 octombrie
2018 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedinJei au fost conduse de dl.consilier Enache Dragomir, la ele fiind
prezen^i 10 consilieri locali din totalul de 19 (au absentat: dl.Candea Costantin,
dl.Dima Gabriel - Valeriu, dl.Dragomir Ion, dl.Duran Andrei, dl.Frincu Anda -
Lorena, dl.Ionita Daniel, d-na Lupu Livia - Rodica, dl.Petrescu Ioan si d-na Petrovici
Mihaela).

La lucrarile acestei $edin|e au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - viceprimarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - secretarul Municipiului Campina,
d-na Tudorache Florentina - Alice - Director Directia economica din cadrul
Primariei Municipiului Campina, d-na Pulez Loredana - sef Compartiment buget,
fmante, contabilitate, d-na Oprescu Eliza - Director executiv investitii, dl.Olarasu
Laurentiu - consilier juridic in cadrul Aparatului de lucru al Consiliului local,
dl.Crijanovschi Grigore - Sef Serviciu administrarea domeniului public si privat,
d-ra Bumbacea Ioana - consilier Cabinet Primar, dl.Badulescu Remus -
administrator public al Municipiului Campina, reprezentant_i ai mass-mediei, precum
si locuitori ai Municipiului.

Dl.Enache, presedintele sedintei, deschide lucrarile sedintei, precizand ca nu
este confortabil faptul ca nu participa la sedinta colegii de la PSD si ALDE.
Indiferent de opinia politica sau de felul cum ar trebui sa participe prin vot la
sedinta, crede ca era normal, cetatenesc si elegant sa fie prezenti in sala.

De asemenea, aduce la cunostinta faptul ca, in asezarea in organigrama a
categoriilor de salarizare bugetara au aparut anumite probleme care ii implica si pe
dumnealor, in sensul ca, anumite institutii aflate in subordinea Consiliului local, cer
sa li se faca dreptate. Dl.consilier juridic al Consiliului local, dl.Olarasu o sa explice
despre ce este vorba.

Dl.Olarasu mentioneaza ca dupa sedinta ordinara a Consiliului local din luna
octombrie a primit citatie de la Tribunalul Prahova, fiind vorba de o actiune a
salariatilor Serviciului Public de Administrare si Exploatare a Pietei Centrale catre
conducerea acestui serviciu, dosar care a fost promovat in luna iunie.

La termenul din septembrie, Serviciul Public Piata a formulat cerere de
chemare in garantie atat a Consiliului local, cat si a Primariei, prin primar.

Termenul de judecata a fost marti, 30 octombrie a.c., motiv pentru care nu s-a
informat Consiliul local. A fost rugat presedintele de sedinta sa semneze



intampinarea si imputernicirea. S-a acordat termen pentru luare la cunostinta de
intampinare, de catre aparatorul salariatilor si a fost transmisa catre Serviciul Piata.
Termenul o sa fie pe data de 18 decembrie a.c.

D-na Albu intreaba care este obiectul dosarului.
Antevorbitorul precizeaza ca obiectul dosarului T1 reprezinta drepturi banesti,

respectiv incadrarea salariatilor pe Anexa nr.7 din Legea nr.l53/2017, in familia
ocupationala administratie.

Dl.primar intreaba in ce familie ocupationala sunt incadrati.
D-na secretar mentioneaza ca sunt incadrati in familia ocupationala "alte

servicii publice autofmantate", asa cum este acum organizata piata, cu autofinantare.
Dl.primar precizeaza ca Serviciul Piata, de doua ori, a solicitat primariei si

probabil si Consiliului local trecerea intr-o alta categorie ocupationala si schimbarea
sursei de fmantare. Dumnealor doresc sa fie si subventionati, nu sa functioneze doar
din venituri proprii.

Propune sa se faca o analiza a veniturilor pietei pe o anumita perioada de timp,
de l-2 ani in urma si sa se vada daca situatia actuala impune sau nu cofmantarea sau
subventionarea Serviciului piata. Dumnealor sustin ca m urma virarii unei cote de
50% din taxele pe care le iau de la comercianti, pentru inchirierea tarabelor, au
pierderi mari si deja devin neeficienti economic. Propune sa se faca o analiza si sa se
intocmesca un raport care sa fie prezentat pana la promovarea proiectului de buget
pentru anul 2019, ca sa se stie cum se propune eventuala cofinantare sau nu, a
Serviciului Piata.

D-na Albu intreaba daca au pierderi sau deficit bugetar.
D-na Tudorache mentioneaza ca au deficit.
Dl.Olarasu informeaza ca astazi (n.r.l noiembrie 2018), impreuna cu

directorul juridic, dl.Anton Iulian s-au deplasat la Bucuresti, la sediul OMV, unde a
fost semnat contractul de sponsorizare in legatura cu cele doua cladiri de pe
str.Industriei. S-a perfectat actul de sponsorizare, in 10 zile urmeaza sa se semneze si
procesul - verbal de predare - primire si in aceste conditii Municipiul Campina este
proprietar cu drepturi depline asupra acelor constructii.

D-na Albu intreaba daca terenul este al Municipiului.
Dl.Olarasu raspunde afirmativ.
D-na Albu continua si spune ca a vazut ca acolo se parcheaza.
Dl.viceprimar Pitigoi mentioneaza ca "s-a mostenit" din perioada OMV trei

societati comerciale care aveau acolo garajul, acestea avand termen pana pe data de
10 luna viitoare sa elibereze terenul.

Se trece la ordinea de zi a sedintei extraordinare care cuprinde doua puncte si
anume:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
Municipiului Campina si aprobarea rectificarii bugetelor ordonatorilor tertiari de
credite, pe anul 2018.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Anexelor
nr.l si nr.2 la H.C.L. nr.l23/30 august 2018 referitoare la alocarea unor sume de
bani pentru susJinerea fmanciara a unor manifestari culturale, artistice, sportive $i
educative organizate de Consiliul local, in anul 2018.



Se supune la vot proiectul ordinii de zi. Cu 10 voturi pentru acesta este
aprobat.

Se ia in discutie primul proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii
bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea rectificarii bugetelor
ordonatorilor tertiari de credite, pe anul 2018, la care initiator este dl.primar,
Tiseanu Horia - Laurentiu, caruia i se da cuvantul pentru a-l prezenta.

Dl.primar precizeaza ca se simte ca acasa, inconjurat numai de consilierii PNL
si PMP, desii nu si-ar fi dorit sa se intample asa pentru ca fiecare consilier trebuie sa
vina la aceste sedinte si indiferent de prezenta in sala sa-si asume sedinta si pozitia
de consilier. Fie ca au sau nu majoritatea, un grup sau altul, ar fi trebuit sa fie
prezenti.

Referitor la proiectul de hotarare, nu doreste sa reia expunerea de motive
prezentata data trecuta, este aceeasi, cu mici propuneri de modificare si anume:

- la Muzeul B.P.Hasdeu - propune realocarea sumelor la cheltuieli cu
bunuri si servicii - pentru energie electrica 4,50 mii lei;

- la Cresa - tot la realocare, se mai solicita o suma pentru materiale de
curatenie 1,45 mii lei, prestari servicii 1,66 mii lei - se diminueaza suma pentru
medicamente si dezinfectanti;

- la Casa Tineretului se solicita o modificare prin cresterea cheltuielilor
cu 2,05 mii lei pentru cheltuieli judiciare, avand in vedere ca, Casa Tineretului a
pierdut un proces;

- Colegiul National "Nicolae Grigorescu" solicita modificarea
prevederilor bugetare la cheltuieli cu bunuri si servicii prin realocarea de sume intre
articole si alineate, de la cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neincadrate;

- la Anexa nr.2 - propune sa se adauge in titlul unei lucrari - Studiu de
fezabilitate pentru Reabilitarea Aleii Fagului si a inca doua alei si prelungirea
str.Oradea. Este o alee mica, care se afla vis-a-vis de str.Oradea, fata de
str.Ec.Teodoroiu. Nu este asfaltata, iar cetatenii au solicitat de doi ani de zile
modernizarea acesteia. Doreste sa fie introdusa si aceasta in titlul lucrarii, fara a se
modiflca suma de bani.

Se supune la vot amendamentul d-lui primar, acesta fiind aprobat cu 10 voturi
pentru.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
in ansamblul sau si este adoptat cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru).

Punctul nr.2 de pe ordinea de zi - proiect de hotarare privind aprobarea
modificarii si completarii Anexelor nr.l si nr.2 Ia H.C.L. nr.l23/30 august 2018
referitoare la alocarea unor sume de bani pentru sus{inerea financiara a unor
manifestari culturaIe, artistice, sportive si educative organizate de Consiliul
local, in anul 2018.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei de specialitate
sanatate, cultura, inva^amant, culte $i tineret, sport $i turism.

Ia cuvantul dl.Fratila care precizeaza ca nu s-a modificat nimic la proiectul de
hotarare fata de sedinta anterioara si nu are completari la expunerea de motive.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
in ansamblul sau si este adoptat cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru).



Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, presedintele declara
inchisa.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verbal.

Presedinte de
Consilier,

dl.Enache D

Secretarul Municipiului
Gampina,

jr.Molaaveanu Elena

Intocmit,
ec.Balan Lavinia

riela

edit.I.G.


