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PROCES - VERBAL
incheiat astazi 30 noiembrie 2018

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin|a extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi^ia nr.l.042/27 noiembrie
2018 a Primarului Municipiului Campina.

La lucrarile acestei $edin^e au participat: dl.Tiseanu Horia - Laurentiu -
Primarul Municipiului Campina, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - viceprimarul
Municipiului Campina, dl.Anton Iulian - Director executiv juridic, d-na Tudorache
Florentin - Alice - Director Directia economica din cadrul Primariei Municipiului
Campina, d-na Oprescu Eliza - Director executiv Directia investitii, d-na Caliman
Didona - arhitect sef, dl.Visan Marius - Director Directia Politia Locala,
dl.Badulescu Remus - administrator public al Municipiului Campina, salariati din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campina, reprezentan^i
ai mass-mediei, precum $i locuitori ai Municipiului.

La lucrarile acestei $edinJe au prezen|i 17 consilieri locali din totalul de
19 (au absentat: d-na Albu Elena si dl.Ionita Daniel).

Dl.consilier Dochia Adrian deschide lucrarile sedintei urandu-le celor din sala
bun venit la aceasta adunare festiva. In continuare, se intoneaza imnul de stat al
Romaniei.

Cu ocazia sarbatorii Centenarului Marii Uniri se organizeaza astazi (30
noiembrie 2018) o sedinta extraordinara si solemna a Consiliului local al
Municipiului Campina, avand ca unic punct pe ordinea de zi semnarea Acordului de
infratire intre Municipiul Campina si Municipiul Cahul din Republica Moldova.

Sunt invitati pe scena domnii consilieri si domnii primari, pentru desfasurarea
sedintei.

Fiind o sedinta extraordinara a Consiliului local ii da cuvantul d-lui consilier
Fratila Severius Florin - presedintele sedintei.

Presedintele sedintei declara deschise lucrarile sedintei extraordinare care are
un singur punct pe ordinea de zi si anume - proiect de hotarare privind
aprobarea Intelegerii de Cooperare intre Municipiul Campina, Judetul
Prahova din Romania si Municipiul Cahul, Raionul Cahul din Republica
Moldova.

Dl.Fratila face precizarea ca sunt intrunite conditiile legale si avand in
vederea ca cvorumul este cel prevazut de lege pentru a se vota proiectul de hotarare,
Ti da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, dl.primar Tiseanu Horia
Laurentiu.

Dl.Primar ia cuvantul si spune ca luand in considerare caracterul special al
relatiilor de prietenie dintre Republica Moldova si Romania, conferit de comunitatea



de limba, istorie, cultura si traditii si in dorinta consolidarii relatiilor de colaborare
excelente, precum si in baza principiilor egalitatii si reciprocitatii intre autoritatile
administratiei publice locale din cele doua state, Municipiul Campina, JudeUil
Prahova din Romania si Municipiul Cahul, Raionul Cahul, au convenit deschiderea
de noi posibilitati pentru raporturile de colaborare in domenii de interes reciproc si
intarirea legaturilor de prietenie la nivelul comunitatilor lor.

Cu adresele nr.H 2-2/2785 si nr.l29184/8 noiembrie 2018, inregistrate la
sediul Primariei Municipiului Campina sub nr.30.950/20 noiembrie 2018 si
nr.30.190/13 noiembrie 2018, Ministerul Afacerilor Externe si respectiv Ministerul
Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice $i Fondurilor Europene, ne comunica
avizul conform, inso$it de o serie de observa|ii si propuneri, care au fost transmise sj
reprezentan^ilor Municipiului Cahul pentru ca in momentul redactarii ,,In^elegerii de
Cooperare intre Municipiul Campina, Jude^ul Prahova din Romania |i Municipiul
Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova", sa se |ina seama de acestea.
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Avand in vedere cele men^ionate mai sus s-a intocmit In^elegerea de
Cooperare intre Municipiul Campina, Jude|ul Prahova din Romania $i Municipiul
Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova, pe care o supune spre aprobare.

Presedintele sedintei, dl.Fratila supune la vot proiectul de hotarare si este
adoptat cu unanimitate de voturi (17 voturi pentru).

Sunt invitati Primarii celor doua localitati sa semneze "Intelegerea de
Cooperare intre Municipiul Campina, Jude{ul Prahova din Romania sj Municipiul
Cahul, Raionul Cahul din Republica Moldova".

Dl.Fratila felicita cele doua municipalitati si declara ^edin|a extraordinara
inchisa.

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

Pre$edinte de

dl.Fratila

Secretarul Municipiului
Campina,

'jr.Moldo^panu- Elena

Intocmit,
ec.Balan Lavinia

Iord^che Ga^riela

edit.I.G.


