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incheiat astazi 17 septembrie 2020

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin{a ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi|ia nr.386/l 1 septembrie a
Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedintei Consiliului local s-au desfasurat online. Aceasta masura a
fost luata pentru evitarea contactului direct mtre persoane. Astfel, convocarea,
proiectul ordinii de zi, materialele de sedinta au fost transmise consilierilor locali
pe adresele de e-mail, cu mentiunea ca sedinta se va desfasura prin mijloace
electronice, utilizand platforma online Zoom.

La lucrarile sedintei au fost prezenti fizic in institutie: dl.Primar - Tiseanu
Horia - Laurentiu, dl.Pitigoi Ioan - Adrian - Viceprimar si consilier local, d-na
Moldoveanu Elena - Secretar General Municipiul Campina, d-na Balan Lavinia-
Sef Serviciu A.P.L., dl.Olarasu Laurentiu - consilier juridic in cadrul
Compartimentului juridic si relatia cu Consiliul local, d-na Voicu Monica - sef
Serviciu juridic, contencios, dl.Tudorache Gabriel - consilier in cadrul
Compartimentului informatica si dl.consilier local Petrescu Ioan. Dl.Primar -
Tiseanu Horia Laurentiu si dl.Pitigoi Ioan-Adrian - Viceprimar si consilier local au
participat la sedinta online.

Lucrarile $edinJei au fost conduse de dl.consilier Petrescu Ioan, la ele fiind
prezen^i 16 consilieri locali. La inceputul lucrarilor sedintei, dl.consilier Duran
Andrei nu a fost prezent.

Pentru inceput se supune la vot procesul - verbal al sedintei ordinare a
Consiliului local din data de 27 august 2020. Si-au exprimat votul nominal
"pentru" 15 consilieri locali, dupa cum urmeaza: d-na Albu, d-na Beldianu,
dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Enache, d-na Frincu,
d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.
Dl.Duran nu a fost prezent.

Presedintele sedintei intreaba daca sunt completari sau modificari la
proiectul ordinii de zi.

Pentru ca este ultima sedinta a Consiliului local, dl.Cercel Lucian retrage din
proiectul ordinii de zi, proiectul de hotarare de la punctul nr.5, referitor la
aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 162,00 m.p.,
situat in Municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.ll9, Nr.Cadastral/C.F. 28419,
T 83, Parcela Cc 1003, motivat de faptul ca, Comisia de evaluare ce ar fi urmat a fi
constituita nu poate duce la indeplinire procedura de vanzare a terenului, in
respectivul mandat.
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De asemenea, propune introducerea m proiectul ordinii de zi a unui nou
proiect de hotarare referitor la modificarea si completarea art.l din H.C.L. nr.52/
26 martie 2020 privind repartizarea de sume banesti unor unitati de cult religios din
Municipiul Campina, in anul 2020. Acest proiect sa fie discutat la pct.5.

Dl.Primar propune introducerea in proiectul ordinii de zi a urmatoarelor
proiecte de hotarare:

- proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
Municipiului Campina si aprobarea rectificarii bugetelor ordonatorilor tertiari de
credite, pe anul 2020, la primul punct;

- proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare, a
indicatorilor tehnico-economici si a bugetului Proiectului "Dezvoltarea capacitatii
de diagnosticare si mgrijiri medicale acordate pacientilor cu afectiuni psihice si/sau
confirmati cu infectia SAR-CoV-2, in contextul pandemiei COVID-19, la Spitalul
de Psihiatrie Voila-Campina", prin Programul Operational Infrastructura Mare
2014-2020 - Axa prioritara 9, la ultimul punct.

Se supun la vot propunerile pentru proiectul ordinii de zi:
- dl.Cercel a propus introducerea proiectului de hotarare pentru modificarea

si completarea art.l din H.C.L. nr.52/26 martie 2020 privind repartizarea de sume
banesti unor unitati de cult religios din Municipiul Campina, in anul 2020, la pct.5.
Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na
Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran,
dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici,
dl.Pitigoi, d-ra Topala (16 consilieri).

- dl.Primar a propus:
- introducerea in proiectul ordinii de zi a proiectului de hotarare

privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea
rectificarii bugetelor ordonatorilor tertiari de credite, pe anul 2020, la primul punct.
Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na
Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran,
dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici,
dl.Pitigoi, d-ra Topala (16 consilieri);

- introducerea m proiectul ordinii de zi, ca ultim punct, a proiectului
de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de fmantare, a indicatorilor tehnico-
economici si a bugetului Proiectului "Dezvoltarea capacitatii de diagnosticare si
ingrijiri medicale acordate pacientilor cu afectiuni psihice si/sau confirmati cu
infectia SAR-CoV-2, in contextul pandemiei COVID-19, la Spitalul de Psihiatrie
Voila-Campina", prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa
prioritara 9. Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu,
d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran,
dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici,
dl.Pitigoi, d-ra Topala (16 consilieri).

Presedintele sedintei supune la vot proiectul ordinii de zi, in ansamblul sau.
Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na
Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran,
dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dLHfitrescu, d-na
dl.Pitigoi, d-ra Topala (16 consilieri).



Se trece la discutarea proiectuIui de hotarare privind aprobarea
rectificarii bugetuIui local al Municipiului Campina si aprobarea rectificarii
bugeteIor ordonatorilor tertiari de credite, pe anuI 2020.

Ia cuvantul initiatorul proiectuIui de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia-
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

Fata de cele mentionate in referat, dl.Primar precizeaza ca aceasta rectificare
s-a facut prin dispozitie, deoarece s-au mutat unele sume in cadrul aceluiasi
capitol, urmand ca domnii consilieri sa valideze, prin aceasta hotarare a Consiliului
local, virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar, conform Dispozitiei
nr.387/l 1 septembrie 2020.

De asemenea, la Cap.70.02. mentioneaza ca suplimentarea cu suma de 40,00
mii lei se face pentru un proiect de fmantare cu fonduri europene, iar suma
respectiva este necesara pentru consultanta. Se vor achizitiona masti, manusi si
dezinfectanti pentru unitatile scolare. A doua masura privind achizitionarea de
tablete si laptop-uri se va asigura de catre Inspectoratul Scolar.

Suma de 55,00 mii lei pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala, se
aloca pentru ca se fmalizeaza termenul pentru anul 2020, iar pentru 2021 trebuie sa
fie o noua strategie de dezvoltare care este necesara pentru proiectele cu fonduri
europene, care vor fi elaborate in viitor.

La Liceul Tehnologic Energetic s-a suplimentat cu suma de 133,50 mii lei,
fiind vorba de o reparatie, de la care s-a retras suma prin Dispozitia
nr.387/11.09.2020, in regim de urgenta, pentru a se putea lua separatoarele de
plexiglas.

Pentru Gradinita cu program prelungit si program normal "Iulia Hasdeu" s-a
suplimentat cu suma de 45,00 mii lei pentru reparatii curente. Aceasta este singura
gradinita care are mochete in sali. In urma unui control de la D.S.P. s-a cerut
schimbarea de urgenta a acestora. Prin urmare se vor scoate mochetele si cu aprox.
5 mii lei de clasa (9 sali de clasa) se va putea acoperi pardoseala cu linoleum sau
vopsea speciala (un material care poate fi spalat usor).

Propune o modificare pentru Scoala Gimnaziala "Ion Campineanu", care
solicita rectificare de buget, prin realocarea de sume intre articole si alineate. Din
suma pentru realizarea gardului care imprejmuieste curtea scolii a mai ramas suma
de 12 mii lei, pe care conducerea scolii doreste sa o utilizeze pentru a crea niste
spatii, in care, atunci cand vremea este buna, copiii sa desflsoare unele ore afara
(banci, table speciale pe care sa le utilizeze afara).

Astfel, propune introducerea in proiectul de hotarare a unui nou articol 13,
care sa aiba urmatorul continut: "Aproba modificarea Anexei nr.8 (bugetul local de
venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale "Ion Campineanu", Municipiul Campina,
pe anul 2020) la dispozitia nr.387/l 1 septembrie 2020 si a Anexei nr.l6B (bugetul
de venituri si cheltuieli pentru activitatile fmantate integral s-au partial din venituri
proprii, pe anul 2020), la H.C.L. nr.ll3/27.08.2020, conform Anexei 13A si 13B,
care fac parte integranta din prezenta hotarare".

In rectificare au fost prinse toate propunerile facute de unitatile scolare.
Primaria este la zi cu materialele de dezinfectie, separatoare de plexiglas, etc.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectuIui de hotarare, se supune la
vot amendamentul d-lui Primar, introducerea art.l3, cu-urmatorul continut:



"Aproba modificarea Anexei nr.8 (bugetul local de venituri si cheltuieli al Scolii
Gimnaziale "Ion Campineanu", Municipiul Campina, pe anul 2020) la dispozitia
nr.387/ll septembrie 2020 si a Anexei nr.l6B (bugetul de venituri si cheltuieli
pentru activitatile fmantate integral s-au partial din venituri proprii, pe anul 2020),
la H.C.L. nr.ll3/27.08.2020, conform Anexei 13A si 13B, care fac parte integranta
din prezenta hotarare". Si-au exprimat votul nominal "pentru", urmatorii consilieri:
d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu, dl.Pitigoi,
d-ra Topala (14 consilieri). Nu au votat d-nele consilier Lupu Livia - Rodica si
Petrovici Mihaela.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
14 voturi pentru. Si-au exprimat votul "pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu,
d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran,
dl.Enache, d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu, dl.Pitigoi, d-ra Topala
(14 consilieri). D-nele consilier Lupu Livia - Rodica si Petrovici Mihaela nu au
votat.

Se ia in discutie proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea
H.C.L. nr.l74/19 decembrie 2019 privind aprobarea schimbarii destinatiei
unui numar de 12 locuinte amplasate Tn bIocul situat Tn Municipiul Campina,
B-dul Nicolae Balcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul l si etajuI 2, din locuinte de
necesitate, in locuinte de serviciu pentru niedici.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia-
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 14 voturi pentru. Si-au exprimat votul "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu, dl.Pitigoi,
d-ra Topala. D-nele consilier Lupu Livia - Rodica si Petrovici Mihaela nu au
votat.

Urmatorul punct de pe ordinea de zi este luat m discutie, acesta fiind
proiect de hotarare privind darea in administrare Ministerului Mediului,
Apelor si Padurilor - Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, a terenului
in suprafata de 12,00 m.p., deIimitat de conturul 34, 35, 36, 37, 34, care face
parte din terenul proprietate publica, in suprafata de 2.418,00 m.p. din
masuratori, (2.245,00 m.p. din acte), situat in Municipiul Campina,
str.Bobilna, f.nr., Nr.Cadastral/C.F.28654, T53, Parcela Cp 2630.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, respectiv dl.Primar
Tiseanu Horia - Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la
vot si este adoptat cu 16 voturi pentru. Si-au exprimat votul "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl. Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare pentru
modificarea si completarea H.C.L. nr.24/27 feb.2020 privind stabilirea unor
masuri financiare la nivelul AparatuIui de specialitate al Primaru|ui



MunicipiuIui Campina, precum si pentru institutiiIe publice/serviciile publice
cu sau fara personaIitatejuridica subordonate autoritatii publice.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Tiseanu Horia-
Laurentiu, care prezinta referatul de aprobare.

D-na Albu se adreseaza d-lui Primar, mtrebandu-l daca stie sigur ca bazinul
de inot s-a deschis.

Antevorbitorul precizeaza ca nu a fost la bazin sa vada daca s-a deschis.
Presupune ca directorul Clubului Sportiv Municipal Campina a respectat hotararea
luata de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta.

D-na Albu mentioneaza ca din informatiile primite, nu s-a deschis bazinul si
se asteapta un aviz de la D.S.P.

D-na Secretar Moldoveanu precizeaza ca in Hotararea Comitetului Local
pentru Situatii de Urgenta s-a prevazut obligativitatea obtinerii avizului de la
D.S.P. Probabil, directorul clubului a facut corespondenta. Dumneaei stie de la
directorul Cresei ca D.S.P.-ul, telefonic, a precizat ca nu se da un astfel de aviz.
Vin doar in control, ulterior, sa vada daca sunt respectate conditiile.

D-na Albu mentioneaza ca asa se si discuta, ca D.S.P.-ul nu are de ce sa dea
un aviz, pentru ca bazinul de inot are autorizatie, dar exista unele conditii
prevazute de un act normativ, in baza carora s-au putut deschide anumite bazine.
Hotararea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta a fost clara, ca pe 14
septembrie se deschide bazinul. Cu o zi in urma a primit o informatie, precum ca
bazinul nu este deschis. Directorul de la Clubul Sportiv ar trebui contactat si
intrebat daca a deschis sau nu bazinul si de ce nu respecta prevederile hotararii.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu 16 voturi pentru. Si-au exprimat votul "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
pentru modificarea si completarea Anexelor nr.l si nr.2 la H.C.L. nr.l22/
27 august 2020 cu privire la modificarea si completarea Anexelor nr.l si nr.2
la H.C.L. nr.27/27 februarie 2020 privind alocarea unor sume de bani pentru
susfinerea fmanciara a unor manifestari culturale, artistice, sportive $i
educative organizate de Consiliul local, in anul 2020, modificata si completata
prin H.C.L. nr.76/25 iunie 2020.

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

Ia cuvantul dl.consilier Dochia, care prezinta referatul de aprobare.
De asemenea, precizeaza ca a mai aparut o cerere, motiv pentru care propune

un amendament, respectiv suplimentarea bugetului manifestarilor culturale de la
Muzeul B.P.Hasdeu, cu suma de 5 mii lei de la bugetul local, in cadrul manifestarii
"Iulia Hasdeu - in memoriam", pentru tiparirea unui volum de poezie "Muguri de
aprilie", volum care va fi dat la scoli si la biblioteca.

Pentm ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot amendamentul d-lui Dochia, acesta fiind aprobat cu 16 voturi pentru. Si-au
exprimat votul "pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, d



dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu,
d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Se supune la vot proiectul de hotarare, m ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (16 pentru). Si-au exprimat votul "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu, dl.Panescu, dl.Petrescu,
d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Dl.Olarasu mentioneaza ca dl.Stoican a fost contactat telefonic si a transmis
ca a primit o adresa din partea D.S.P.-ului in care se mentioneaza faptul ca nu este
necesara emiterea avizului, dar trebuie sa depuna probe biologice pentru analiza.
Estimeaza ca data pentru deschiderea bazinului va fi 28 septembrie a.c.

D-na Albu intelege ca dl.Stoican nu a respectat anumite decizii.
Dl.Enache considera ca dl.Stoican ar fi trebuit sa-l sune pe dl.Primar ca sa-l

informeze.
D-na Albu nu este multumita ca un salariat al Primariei Campina nu respecta

anumite decizii si poate cineva se gandeste sa-l cheme la Comisia de disciplina si
sa fie luate unele masuri.

Se trece la discutarea proiectului de hotarare referitor la modiflcarea si
completarea art.l din H.C.L. nr.52/26 martie 2020 privind repartizarea de
sume banesti unor unita{i de cult religios din Municipiul Campina, in anul
2020.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt dl.Tiseanu Horia Lauren|iu - Primarul
Municipiului Campina si d-nii Bondoc Viorel - Gheorghe si Cercel Lucian Adrian
- consilieri locali.

Ia cuvantul dl.Cercel pentru a prezenta referatul de aprobare.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la

vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (16 pentru). Si-au exprimat votul
"pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea,
dl.Cercel, dl.Dochia, dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, d-na Lupu,
dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Urmatorul proiect de hotarare se refera Ia aprobarea depunerii cererii
de finantare, a indicatorilor tehnico-economici si a bugetului Proiectului
"Dezvoltarea capacitatii de diagnosticare si ingrijiri medicale acordate
pacientiIor cu afectiuni psihice si/sau conflrmati cu infectia SAR-CoV-2, m
contextul pandemiei COVID-19, la Spitalul de Psihiatrie Voila-Campina",
prin ProgramuI Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa prioritara
9.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, respectiv dl.Primar
Tiseanu Horia Laurentiu pentru a prezenta referatul de aprobare. Fata de cele
mentionate in referat, dl.Primar precizeaza ca acest proiect a aparut cu o zi in urma,
a lucrat foarte rapid la acest proiect Spitalul de Psihiatrie Voila si compartimentele
din cadrul primariei. Azi (n.r. 17 septembrie a.c.), orele 15,00 a aparut o
modiflcare la proiectul de hotarare, in sensul modificarii valorii totale a proiectului
(prevazuta la art.2 al proiectului de hotarare), de la 933.968,44 lei la valoarea de
674.814,00 lei, intrucat nu s-a obtinut aviz favorabil de la Directia de Sanatate
PublicaPrahovapentruaparatulmobilderadiologie. '""
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In dispozitivul proiectului, exista la art.3, pct.b - Indicatori suplimentari
proiect (indicatori de realizare). Aparatul de radiologie a fost eliminat de Directia
Sanitara si ca urmare, suma totala este mai mica.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun la
vot amendamentele d-lui Primar: modificarea valorii totale de la art.2, la art.3,
pct.a - modificarea valorii echipamentelor medicale achizitionate, la pct.b -
Indicatori suplimentari proiect - eliminarea aparatului mobil de radiologie,
modificarea pct.l - nu se mai numeste analizor coagulare ZONCI XL 1000i, ci
doar analizor coagulare. Cu 15 voturi pentru (d-na Lupu nu a votat), amendamentul
a fost aprobat. Si-au exprimat votul "pentru", urmatorii consilieri: d-na Albu, d-na
Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl. Dochia, dl. Dragomir, dl.Duran,
dl.Enache, d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra
Topala.

Se supune la vot proiectul de hotarare, m ansamblul sau si este adoptat cu
15 voturi pentru (d-na Lupu nu a votat). Si-au exprimat votul "pentru", urmatorii
consilieri: d-na Albu, d-na Beldianu, dl.Bondoc, dl.Candea, dl.Cercel, dl.Dochia,
dl.Dragomir, dl.Duran, dl.Enache, d-na Frincu, dl.Panescu, dl.Petrescu, d-na
Petrovici, dl.Pitigoi, d-ra Topala.

Ultimul punct (nr.6) inscris pe ordinea de zi este intrebari, interpelari,
diverse.

Dl.Enache mentioneaza ca se incheie o perioada deosebit de importanta,
multumeste tuturor celor care au contribuit la rezolvarea problemelor mai mult sau
mai putin importante ale Campinei, dar, recomanda ca pe viitor mtelepciunea sa fie
cea care trebuie sa conduca pasii viitorului consiliu.

Pentru ca este sfarsit de mandat, dl.Primar multumeste d-lor consilieri pentru
activitatea pe care au avut-o in acest mandat. Au fost probleme pe care le-au
intampinat impreuna, dar trecand peste acestea considera ca au realizat lucruri
deosebite impreuna si le multumeste pentru activitate. Le multumeste celor au
votat hotararile asa cum si-au propus, le multumeste si celor care nu au votat
hotararile si poate au atras atentia ca s-a gresit undeva. Pentru cei care vor veni in
continuare, in Consiliul local, alesi fiind, le ureaza succes, sunt multe lucruri de
facut, sunt multe proiecte cu fonduri europene incepute pentru 2021 - 2027. Va fi
mult de lucru pentru dezvoltarea Municipiului Campina. Pentru cei care nu vor mai
intra in Consiliul local, inclusiv dumnealui, le doreste multa sanatate si succes.

D-na Petrovici le multumeste campinenilor pentru ca i-au ajutat, i-au
sprijinit, le-au dat sugestii si i-au onorat cu increderea lor. Asa cum a spus si
dl.Primar, toti au incercat in felul lor sa ajute cat mai bine comunitatea si sa nu
dezamageasca populatia care a avut incredere in dumnealor. Multumeste colegilor
din Consiliul local care au fost un punct de sprijin pentru dumneaei. O sa poarte o
prietenie adevarata si o amintire frumoasa colaborarii pe care a avut-o in acest
Consiliu. Multumeste, de asemenea si d-lui Primar.

Dl.Petrescu, in calitate de presedinte al sedintei, le doreste multa sanatate, sa
se respecte atunci cand se intalnesc pe strada si in continuare, sa participe la
activitatea Municipiului Campina, cu sugestii, mai ales ca dumnealor au experinta
in administratia publica locala. ^- - -. , ,,__



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

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

Pre$edinte de
Consilier,

Petrescu
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Secretar General
Municipiuh Gampina,

MoIdoveanu Elena
' < !

Intocmit,
Balan Lavinia
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Iorda<rfie Gabriela
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