
ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
incheiat astazi 13 noiembrie 2020

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.570/
09 noiembrie 2020 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile ^edin^ei au fost conduse de dl.consilier Briciu Liviu-Florin, fiind
prezen|i 18 consilieri locali (dl.Rat Cosmin - Gicu a participat on-line, din
rnotive temeinic justificate. 5 consilieri locali alesi urmeaza sa depuna
juramantul m sedinta de astazi.

La lucrarile acestei sedin|e au participat: dl.Moldoveanu Ioan-Alin -
Primarul Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretarul General al
Municipiului Campina, d-na Balan Lavinia - sef Serviciu administratie publica
locala, agricol, relatii cu publicul, arhiva, dl.Olarasu Laurentiu - jurist in cadrul
Compartimentului juridic si relatia cu Consiliul local, d-na Voicu Monica - Sef
Serviciujuridic, precum si reprezentanJi ai mass-mediei.

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

Dl.Primar propune includerea m proiectul ordinii de zi, la pct.6 (astfel
pct.6 va deveni pct.7) a proiectului de hotarare privind modiflcarea si
completarea nr.crt.44, nr.crt.45 si nr.crt.l88 din Anexa nr.2 la H.C.L. nr.ll6/
27 august 2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcJii al
Spitalului de Psihiatrie Voila.

Se supune la vot propunerea d-lui Primar si este aprobata cu 13 voturi
pentru. Cei 5 consilieri alesi nu voteaza. Dl.consilier Rat a votat on-line
"pentru", prin apel uninominal.

Presedintele sedintei supune la vot proiectul ordinii de zi cu modificarea
adusa si este aprobat cu unanimitate de voturi (13 voturi pentru). Dl.Rat a votat
on-line "pentru", prin apel uninominal.

Primul punct mscris pe ordinea de zi este: Depunerea juramantului de
catre consilierii locali ale$i Ia alegerile locale din 27 septembrie 2020,
validati prin Incheierea nr.l63, pronunfata de Judecatoria Campina in data
de 2 noiembrie 2020, dupa cum urmeaza: dl.Anghelescu Marius, dl.Cretu
Valentin - Mihai, dl.Marcu Florin, d-na Vane Viorica si dl.Zagan Horatiu -
Teodor.

D-na Secretar General Moldoveanu este rugata de presedintele sedintei sa
dea citire Incheierii nr.l63/2020. In continuare, d-na Secretar da citire textului
pentru a lua la cunostinta domnii consilieri de cele mentionate Tn incheiere.

Dl.Briciu precizeaza cajuramantul va fi depus in ordinea alfabetica.



Se depune juramantul de catre consilierii locali ale$i la alegerile locale din
27 septembrie 2020, valida^i prin Incheierea nr.l63, pronun{ata de Judecatoria
Campina in data de 2 noiembrie 2020, dupa cum urmeaza: dl.Anghelescu
Marius, dl.Cretu Valentin - Mihai, dl.Marcu Florin, d-na Vane Viorica si
dl.Zagan Horatiu - Teodor.

Urmatorul punct (nr.2) inscris pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei
normale, a mandatuIui de consilier local al d-nei Olteanu Felicia si
declararea ca vacant a Iocului acesteia in Consiliul local al Municipiului
Campina.

Initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu Ioan-Alin
mentioneaza ca fata de referatul de aprobare prezentat nu are nimic de adaugat.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu unanimitate de voturi (18 voturi pentru). Dl.Rat a votat
on-line, "pentm", prin apel uninominal.

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
suspendarea obligatiilor reciproce ale partilor m cazul imposibilitatii
foIosirii bunurilor inchiriate, proprietate a Municipiului Campina, pe
perioada starii de alerta, instituita conform legii.

Initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu Ioan Alin
precizeaza ca fata de referatul de aprobare prezentat nu are nimic de adaugat.

Dl.Ene si d-na Lupu aduc la cunostinta faptul ca avizele comisiilor de
specialitate: buget, fmante si administratie publica locala sunt favorabile.

Dl.Briciu nu participa la deliberari si la votul proiectului de hotarare,
precizand ca este beneflciarul unui spatiu inchiriat de la Primarie.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu 17 voturi pentru. Dl.Rat a votat on-line, "pentru", prin
apel uninominal, iar dl.Briciu nu a participat la vot.

Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare
privind modificarea si completarea art.6 din H.C.L. nr.82/25 iunie 2020
privind aprobarea concesionarii prin licita{ie publica a terenului, in
suprafata de 3.663,00 m.p., Nr.Cadastral/CF 23503, a bazinului de inot
descoperit, format din bazin mare - Nr.CadastraI/CF 23503-C1 si bazin mic
- Nr.CadastraL^CF 23503-C2, precum si a terenului amenajat pentru
minifotbal, in suprafata de 1.191,00 m.p., Nr.CadastraUCF 23502, situate in
Municipiul Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.50.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Lupu Livia - Rodica si
dl.Duran Andrei - consilieri locali.

D-na consilier Lupu si dl.consiler Ene fac cunoscut faptul ca avizele
comisiilor de specialitate buget, fmante si administratie publica locala sunt
favorabile.

Ia cuvantul dl.Duran care prezinta referatul de aprobare.
D-na Secretar General Moldoveanu precizeaza ca in situatia m care sunt

mai multe propuneri trebuie aplicata procedura votului secret.
D-na consilier Gheorghe se autopropune ca titular in comisie.



Pentru ca nu se stie ce specialitati au noii consilieri locali alesi, d-na Lupu
propune ca din comisia de evaluare sa faca parte economisti.

Dl.Cretu il propune pe dl.Marcu ca titular Tn comisia de evaluare a
ofertelor.

Dl.Filip se autopropune ca titular in respectiva comisie.
Se fac propuneri pentru numirea supleantilor in Comisia de evaluare a

ofertelor.
Dl.Dumitrache o propune pe d-na Vane.
D-na consilier Lupu propune ca in urma votului secret, consilierul aflat pe

locul 3 ca titular sa devina supleant.
D-na secretar Moldoveanu citeaza din Regulamentul de organizare si

functionare al Consiliului local: "pentru exercitarea votului secret se folosesc
buletine de vot. Redactarea buletinelor trebuie sa fie fara echivoc. Pentru
exprimarea optiunii se folosesc de regula cuvintele "da" sau "nu". Buletinele de
vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele
de vot pentru care nu a fost exprimata optiunea consilierului local sau au fost
folosite ambele cuvinte prevazute la alin.ll".

In vederea derularii acestei proceduri, in prima sedinta a Consiliului local,
prin hotarare conform regulamentului s-a constituit o comisie care numara aceste
voturi, formata din presedintele sedintei respective in care se exercita votul
secret, Secretarul General al Municipiului si consilierul juridic din Aparatul de
specialitate care asigura relatia intre Primar si Consiliul local, respectiv
dl.Olarasu, iar secretariatul comisiei il asigura d-na Balan.

Totusi exista o problema pentru ca exista un participant on-line, respectiv
dl.consilier Rat.

Ca sa nu se creeze probleme, dl.Rat nu doreste sa participe la vot.
Se ia pauza pentru completarea buletinelor de vot.
^,

In pauza, dl.Primar ureaza succes si noilor consilieri locali care au depus
astazi juramantul, ii asigura de toata colaborarea dumnealui din toate punctele de
vedere, inclusiv pe proiecte, pe orice informatie pe care o doresc, atat din partea
dumnealui, cat si a angajatilor din aparatul de specialitate, in timpul
programului. Sunt multe proiecte care necesita implicare foarte mare din partea
membrilor Consiliului local. Asupra a tot ceea ce inseamna domeniul public si
privat, hotaraste, in totalitate Consiliul local, motiv pentru care colegii
dumnealui, cat si dl.consilierjuridic care, conform Codului administrativ a trecut
in subordinea Primarului, ii vor sprijinii si le va aduce la cunostinta ori de cate
ori se va inregistra la Primarie o cerere sau in momentul in care expira termenul
de aprobare a unor Regulamente, elaborate de comisie. Fiecare compartiment
din cadrul aparatului Primarului va sta la dispozitia Consiliului local, in timpul
programului de lucru 8,00 - 16,30, cu orice informatie care ii intereseaza.

De asemenea, aduce la cunostinta ca s-a inceput schitarea proiectului de
buget pe anul 2021. fi asteapta la dumnealui pentru discutii.

O alta informare este aceea ca se lucreaza la Strategia de dezvoltare a
Municipiului Campina, pe exercitiul fmanciar 2021 - 2027.



In momentul Tn care au loc sedintele comisiilor de specialitate Tn vederea
elaborarii avizelor pentru proiectele de hotarare, au o nelamurire si doresc
informatii suplimentare asupra problemelor discutate, sa il sune, iar
compartimentele de resort vor da informatiile necesare.

D-na consilier Lupu mentioneaza ca din partea Aliantei pentru Prahova -
PSD Pro Romania a fost desemnat lider de grup, dl.consilier Zagan Horatiu.

Dl.Primar se adreseaza antevorbitoarei care a venit saptamana anterioara
cu o rugaminte si precizeaza ca s-au transmis la Distrigaz cererile. Aduce la
cunostinta faptul ca de la Consiliul Judetean s-a primit un document prin care se
solicita sa se transmita strazile unde nu exista gaze. Crede ca, Consiliul Judetean
pregateste un proiect mai amplu, pe fonduri europene, pentru introducerea
gazelor.

D-na Secretar General explica modalitatea de vot. Pe buletin sunt trecute
cele trei propuneri, iar in dreptul flecarei persoane sunt doua casute (DAMU).
Fiecare consilier voteaza 2 persoane din cele 3, prin bifarea optiunii da sau nu.
Daca se bifeaza ambele optiuni, buletinul este nul.

Dupa exercitarea votului, presedintele sedintei prezinta rezultatul, dupa
cum urmeaza:

- D-na Gheorghe Roxana - Elena - 11 voturi pentru;
- Dl.Marcu Florin - 9 voturi pentru;
- Dl.Filip Costel - 12 voturi pentru;
- Un buletin nul.

Astfel, din Comisia de evaluare vor face parte d-na Gheorghe Roxana-
Elena si dl.Filip Costel.

Dl.consilier Marcu este pe locul 3, in urma votului.
In continuare, se supun la vot propunerile pentru supleant: d-na Vane si

dl.Marcu si sunt aprobate cu 18 voturi pentru. Dl.consilier Rat a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (18 pentru). Dl.consilier Rat a votat on-line, "pentru", prin
apel uninominal.

Punctul nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare pentru
modificarea si completarea art.4 din H.C.L. nr.l08/30 iulie 2020 privind
aprobarea inchirierii prin Iicita{ie publica a unui teren proprietate publica
a Municipiului Campina, in suprafata de 10,00 m.p., situat in Municipiul
Campina, in zona OMV Petrom - str.Eruptiei - B-dul Nicolae Balcescu, in
vederea amplasarii unei rulote/autorulote de tip comercial, pentru
desfasurarea activitatii de alimentatie publica.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt d-na Lupu Livia - Rodica si
dl.Duran Andrei - consilieri locali.

Ia cuvantul d-na Lupu care precizeaza ca acest proiect este similar cu cel
anterior si fata de referatul de aprobare prezentat nu are nimic de adaugat. Ii
invita pe domnii consilieri sa-l voteze in forma in care a fost propus, nu inainte
de a face propuneri pentru comisia de evaluare.

D-na Girbacica il propune pe dl.Cretu - titular.



D-na Gheorghe se autopropune ca membru titular.
Dl.Filip se autopropune ca supleant.
Dl.Briciu il propune pe dl.Rat ca supleant.
Se supun la vot propunerile pentru componenta comisiei de evaluare:

dl.Cretu si d-na Gheorghe - membri, iar dl.Filip si dl.Rat - supleanti si sunt
aprobate cu unanimitate de voturi (18 pentru). Dl.Rat a votat on-line, "pentru",
prin apel uninominal.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu
unanimitate de voturi (18 pentru, dl.Rat a votat on-line, "pentru").

Urmatorul proiect de hotarare se refera Ia modificarea si completarea
nr.crt.44, nr.crt.45 si nr.crt.l88 din Anexa nr.2 la H.C.L. nr.ll6/27 august
2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcfii al Spitalului
de Psihiatrie Voila.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu care
precizeaza ca acest proiect a fost introdus in regim de urgenta avand in vedere
situatia COVID din tara si in urma cererii inaintata de directorul Spitalului

*.

Voila. In rest, fata de cele prezentate in referatul de aprobare nu are nimic de
adaugat.

D-na Lupu aduce la cunostinta ca nu o sa voteze la acest proiect pentru ca
in documentele transmise a avizat solicitarea spitalului.

Dl.Primar precizeaza ca d-na consilier Lupu lucreaza la Spitalul de
Psihiatrie Voila.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este aprobat cu 17 voturi pentru. Dl.Rat a votat on-line, "pentru", prin
apel uninominal, iar d-na Lupu nu a votat.

Punctul nr.6 de pe ordinea de zi (care a devenit punctul nr.7) este
proiect de hotarare privind reorganizarea comisiiIor de specialitate ale
ConsiliuIui local aI Municipiului Campina.

Initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar Moldoveanu Ioan-Alin
precizeaza ca fata de referatul de aprobare prezentat nu are nimic de adaugat.

Dl.Briciu precizeaza ca se ia o pauza pentru discutii in vederea
reorganizarii comisiiIor.

Inainte de a se intra in pauza, dl.Primar aduce la cunostinta faptul ca s-a
reusit cu succes negocierea cu Ministerul de Finante si s-a aprobat pe termen de
5 ani esalonarea. Urmeaza ca luni sa se obtina si Certificatul fiscal liber de
sarcini. S-au demarat lucrarile pentru proiectele care au fost blocate, aducand la
cunostinta faptul ca un Certificat de urbanism era deja expirat. Astazi s-a facut
adresa catre Ministerul Dezvoltarii sa faca cunoscut ca se deruleaza aceasta
procedura si s-a mentionat si faptul ca nu se recunoaste ca corectia a fost bine
aplicata si se merge, in continuare, cu procesul, dar asa cum se stie urmatorul
termen este noiembrie 2021. Rugamintea dumnealui este ca atunci cand se
initiaza un proiect de hotarare si sunt nelamuriri sa discute intre dumnealor, sa-l
intrebe si pe dumnealui, cat si personalul din aparatul de specialitate.

Dl.Grama mentioneaza ca in urma cu 10 zile a facut o solicitare catre
Primarie, cu mai multe puncte. Solicitarea a fost fa^cuta pentru ca a trebuit



aprobata rectiflcarea de buget, la care s-a abtinut. Are nevoie de mai multe
informatii, mai ales ca in decembrie se va lucra la buget si o sa dureze destul de
mult. Daca in 10 zile Primaria nu a putut sa puna la dispozitie unele documente,
cum o sa se aprobe un buget in doua saptamani.

Dl.Primar precizeaza ca i-au fost aduse documentele solicitate.
Presedintele sedintei, dl.Briciu, precizeaza ca in urma deliberarilor,

comisiile formate si reorganizate pe principalele domenii de activitate sunt
urmatoarele:

I.COMISIAnr.l
Buget, finan{e, programe finantare europeana, administrarea

domeniului public sJ privat si agricultura
1. Dl.EneBogdan-Constantin -Presedinte
2. Dl.Filip Costel - Secretar
3. Dl.RatCosmin-Gicu -Membru
4. Dl.Marcu Florin - Membru
5. D-naGheorgheRoxana-Elena -Membru
II. COMISIA nr.2
Administra{ie publica locala, juridic, reIa|ii cu pubIicul, servicii sj

comer|, munca si probIeme sociale, spatiu locativ, drepturile omului si
problemele minoritatilor, paza sj ordine, protec^ie civila, famiIie $i protec^ie
copii

1. D-na Girbacica Adina - Presedinte
2. Dl.Dumitrache Liviu - Secretar
3. D-naLupuLivia-Rodica -Membru
4. Dl.Sabo Aron - Membru
5. Dl.Grama Cezar - Membru
III. COMISIA nr.3
Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protec{ia mediului
1. Dl.CretuValentin-Mihai -Presedinte
2. D-na Vane Viorica - Secretar
3. Dl.GramaCezar -Membru
4. Dl.Anghelescu Marius - Membru
5. Dl.Zagan Horatiu -Teodor - Membru
IV.COMISIAnr.4
Sanatate, cultura, invatamant, culte $i tineret, sport si turism
1. Dl.BriciuLiviuMihai -Presedinte
2. Dl.Marcu Florin - Secretar
3. Dl.NicaEmil-Dan-Cristian -Membru
4. Dl.Duran Andrei - Membru
5. Dl.DavidescuLiviu -Membru.
In urma formularii propunerilor pentru reorganizarea comisiilor de

specialitate, d-na Secretar General Moldoveanu, pe baza informatiilor prezentate
de dl.Presedinte precizeaza ca dl.Grama este propus ca membru in comisia de
baza Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protec$ia mediului, iar



dl.Marcu este propus ca membru m comisia de baza Buget, flnant,e, programe
fmantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptata cu
unanimitate de voturi (18 pentru). Dl.Rat a votat on-line, "pentru", prin apel
uninominal.

Astfel punctele inscrise pe ordinea de zi epuizandu-se, presedintele
declara $edin^a inchisa.

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

Pre$edinte de $edin|a,
Consilier, , -^*^ >

Briciu Liviu Mihaf '

Secretar General
MunicipiuL Campina,

/ VMoIdof^nu EIena

Intocmit,
Balan Lavinia

Iordache GabrieIa

edit.I.G.


