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mcheiat astazi 05 noiembrie 2020

Astazi, data de mai sus a avut loc sedinJa extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata de indata prin DispoziJia nr.533/
04 noiembrie 2020 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedinJei au fost conduse de dl.consilier Briciu Liviu Florin, fiind
prezen$i 13 consilieri locali (din care 10 consilieri locali prezenti fizic si 3 consilieri
locali on-line, respectiv dl.Davidescu Liviu, dl.Duran Andrei si dl.Rat Cosmin -
Gicu, din motive temeinic justificate).

La lucrarile acestei sedinJe 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 - consilierjuridic m
cadrul Compartimentului juridic si relatia cu Consiliul local, d-na Tudorache Alice
- Director economic al Directiei economice din cadrul primariei Municipiului
Campina, d-na Voicu Monica - Sef Serviciujuridic juridic, d-na Hoitan Daniela -
consilier in cadrul Compartimentului programe de fmantare, relatii internationale,
protocol, dl.Tudorache Gabriel - consilier in cadrul Compartimentului informatica,
precum si reprezentanJi ai mass-mediei.

Presedintele sedintei, dl.Briciu, da citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind mandatarea executivului Primariei

Municipiului Campina pentru derularea procedurii de esalonare la plata a corectiei
financiare, conform Deciziei nr.2864/17 februarie 2020 a Ministerului Fondurilor
Europene - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud Muntenia;

- IniJiator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
2. Referat constatator privind demisia din calitatea de consilier local a

d-nei Olteanu Felicia.
- Prezinta dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi si este aprobat cu 13 voturi pentru

(dl.Davidescu, dl.Duran si dl.Rat au votat on-line "pentru").
Se trece la discutarea primului punct inscris pe ordinea de zi, proiect de

hotarare privind mandatarea executivului Primariei Municipiului Campina
pentru derularea procedurii de esalonare la plata a corectiei financiare,
conform Deciziei nr.2864/17 februarie 2020 a Ministerului Fondurilor
Europene - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud Muntenia.

I se da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare, d-lui Primar
Moldoveanu Ioan-Alin care precizeaza ca acest proiect este la fel cu cel din sedinta



Consiliului local din data de 02 noiembrie 2020. In plus, a avut loc o intalnire cu
reprezentantul Ministerului de Finante de la Campina, dl.Balasoiu si in principiu
este de acord cu varianta esalonarii pe 5 ani (60 luni). ln acelasi timp a luat legatura
si cu ADR Calarasi, dar mentioneaza ca timpul este foarte scurt pentru semnarea
contractelor de finantare.

Dl.Ene Bogdan intreaba cand se estimeaza semnarea primului contract cu
fonduri europene, dupa ce Consiliul local, la solicitarea dumnealui, o sa voteze
proiectele de mandatare a executivului primariei.

Dl.Primar mentioneaza ca sunt la limita, iar semnarea contractelor sa se faca
cat de repede se poate, avand in vedere ca acest lucru alterneaza de ani de zile.
Colegii de la Integrare europeana au inceput sa lucreze la dosare in avans, inclusiv
au sunat la ADR, astfel incat, dupa obtinerea certiflcatului fiscal sa se mearga la
ADR.

Aduce la cunostinta ca urmeaza un nou exercitiu fmanciar al Uniunii
Europene, motiv pentru care ii invita pe domnii consilieri la primarie.

Avand in vedere ca multe proiecte cu fonduri europene sunt vechi, iar
domnii consilieri nu le cunosc, dl.Briciu considera ca sunt multe probleme la care
trebuie sa se primeasca raspuns, in sensul ca, cele doua corectii au aparut "peste
noapte". Ducandu-se la Primarie multi dintre functionarii Primariei au spus ca au
aflat tarziu de ele, lucru confirmat si de dl.Primar. Ar fi dorit dorit un raspuns
competent, de la specialist avizat, despre cele doua corectii si de ce au fost facute.
Doreste sa stie ce inseamna cele doua corectii si de unde provin.

D-na Hoitan Daniela - consilier in cadrul cadrul Compartimentului
programe de fmantare, relatii internationale, protocol, aduce la cunostinta faptul ca,
corectia pentru suma de 318.000 lei a fost rezultatul unui proiect semnat in anul
2010, finantat 100% (nu au existat corectii). Suma respectiva este rezultatul unor
verificari facute in anul 2019 de catre DLAF, care au spus ca nu este de competenta
lor si ulterior au trimis speta altui organism (laptop-uri - echipamente IT cumparate
prin proiect). A fost cheltuiala eligibila, drept dovada fiind faptul ca s-au alocat toti
banii cheltuiti la momentul respectiv. Suma reprezinta cheltuieli neeligibile si a
aparut in decembrie 2019, conform procesului-verbal. Impreuna cu
Compartimentul juridic s-a facut o contestatie, dar nu a fost acceptata, dupa care
Primaria a dat in judecata Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice pentru o speta de achizitii. ADR-ul si Ministerul au restituit banii pentru
cheltuiala respectiva in timpul proiectului si a fost considerata cheltuiala eligibila,
au trecut cei 5 ani de monitorizare (a fost monitorizat proiectul in fiecare an), au
fost verificate documentele.

Antevorbitorul intreaba care a fost valoarea totala a proiectului.
D-na Hoitan nu isi aminteste suma totala, precizand ca s-au realizat niste

cursuri de calificare.
Dl.Grama intreaba care au fost concluziile verificarilor de catre DLAF,

pentru ca daca acest departament a facut verificari inseamna ca a fost suspiciune de
frauda si atunci ADR-ul a trebuit sa ia masuri cu privire la cheltuielile facute.

Antevorbitorul mentioneaza ca ADR-ul a specificat ca nu este de competenta
lor. Dupa ce le-a fost trimisa documentatia au spus ca o vor trimite la OIR Calarasi,
dupa care au precizat ca este cheltuiala neeligibila.



D-na Voicu Monica da citire din procesul-verbal, citez: "In urma verificarii
documentatiei depuse la cererea de rambursare, echipa de control a constatat ca,
dintre membrii comisiei de evaluare din cadrul procedurii de atribuire, nominalizati
prin dispozitia primarului, doar unul era functionar in cadrul autoritatii
contractante, ceilalti patru fiind angajati ai partenerului Fax Media, precum si
faptul ca acestia nu au depus declaratii de confidentialitate si impartialitate cu
nerespectarea dispozitiilor art.75 din H.G.R. 195/2006".

Dl.Grama spune ca in situatia prezentata a picat toata licitatia, toata suma.
D-na Hoitan mentioneaza ca s-a dat neeligibila toata suma, nu tot proiectul;

doar suma aferenta pentru echipamentele IT.
Cea de a doua corectie pentru Muzeul Memorial B.P.Hasdeu a fost

referitoare la un expert, considerandu-se ca a fost adus in plus, in completarea
ofertei, fata de ce a adus firma respectiva in prima faza. Valoarea corectiei este de
5% din valoarea contractului de lucrari.

Intervine dl.Primar care precizeaza ca procentul de 5% este platit de
Primarie.

De asemenea, vorbitorul este bucuros ca domnii consilieri incep sa intre in
problemele municipalitatii si vin la Primarie sa se intereseze de problemele
existente. Ii roaga sa vina la Primarie inainte de primirea materialelor pentru
sedinta si sa-l anunte tot timpul pentru a fi disponibil; sa se intereseze tot timpul la
toate compartimentele, directiile si serviciile din cadrul aparatului de specialitate,
pe orice fel de problema. Atunci cand primesc proiectele de hotarari sa vina la
Primarie si sa ceara toate informatiile cu privire la acestea, astfel Tncat, in sedinta
de comisie cand trebuie sa se dea avizele, sa fie totul clar si transparent.

Doreste ca proiectele initiate de dumnealui si proiectele initiate de domnii
consilieri pentru Campina, sa ajunga in sedinta Consiliului local bune, corecte,
legale, transparente si cu succes.

Dl.Grama mentioneaza ca in urma sedintei din data de 02 noiembrie a.c.
unde s-a votat rectificarea de buget, a inaintat o adresa catre Primarie prin care a
solicitat cam tot ce l-ar interesa pe dumnealui, ca si consilier local, sa voteze in
cunostinta de cauza un buget destul de complicat, avand in vedere ca este un buget
preluat de la Consiliul local anterior si cu siguranta se va lamuri din raspunsul ce
urmeaza sa-l primeasca la adresa inaintata de tot ceea ce se va vota in Consiliul
local si pe viitor. In sedinta anterioara, dl.Primar a spus sa se mearga la Primarie sa
se intereseze de anumite documente. Dumnealui a fa^cut aceasta adresa pentru ca
este sigur ca cei din Primarie nu pot sa-i dea raspunsurile pe loc. Cu privire la
fondurile europene, dumnealui in respectiva adresa, a solicitat, printre altele,
situatia la zi a fondurilor europene, ca sa stie exact ce se face astazi, aici, cu aceste
fonduri, dar trebuie sa se stie si ce fonduri europene mai sunt in derulare in
Primaria Campina, precum si celelalte probleme cu care se confhmta orasul.
Doreste ca Tn procesul-verbal al sedintei anterioare sa se mentioneze toate
comentariile dumnealui referitoare la fundamentari, mai ales la suma de 2 milioane
lei pentru salubritate, care nu a fost fundamentata. Nu neaga ca nu este in regula,
dar doreste sa stie ce se voteaza, ce vor vota in continuare, ca cetatenii Campinei sa
stie exact ce se intampla in Consiliul local.



Dl.Primar reaminteste faptul ca sunt asteptati la Primarie intre orele 08,00 -
16,30, la toate compartimentele (trebuie anuntat inainte), unde li se vor pune la
dispozitie toate documentele.

La sedinta anterioara a prezentat care sunt proiectele cu fonduri europene
blocate si care urmeaza sa fie deblocate prin esalonarea la plata a corectiei
fInanciare.

Dl.Briciu, din punctul dumnealui de vedere, o decizie a unui consilier local
trebuie sa fie luata in cunostinta de cauza, ceea ce nu s-a intamplat pana acum in
cei 30 de ani de libertate. In acest sens, exista Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului local pe care vor putea sa il voteze si sa-l modifice. Daca
domnii consilieri doresc sa aiba o intalnire extra Consiliul local pentru a se discuta
anumite probleme, dumnealui este de acord, indiferent din ce partid fac parte, astfel
incat sa se faca un sistem informational in care sa se poata lua decizii in Consiliul
local, in cunostinta de cauza.

Dl.Primar considera ca este simplu. Domnii consilieri primesc materialele de
sedinta, stiu despre ce este vorba, vin la primarie la dumnealui ca sa fie sprijiniti,
iar serviciile si compartimentele din primarie vor oferi toate informatiile necesare.

Pentru ca nu mai sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune
la vot si este adoptat cu unanimitate de voturi, respectiv 13 voturi pentru. D-nii
consilieri Davidescu, Duran si Rat au votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi este referat constatator privind
demisia din calitatea de consilier local a d-nei Olteanu Felicia.

Dl.Primar doreste sa explice motivul pentru care a fost introdus pe ordinea
de zi acest punct. Avand in vedere ca urmeaza sa depuna juramantul si ceilalti
consilieri (dupa care trebuie sa aleaga membrii comisiilor de specialitate si
viceprimarul) este normal ca si urmatorul dupa lista de supleanti de la partidul
respectiv sa participe si sa candideze, acolo unde doreste in comisii si de ce nu la
functia de viceprimar.

Domnii consilieri trebuie decat sa ia act de referatul constatator.
A

In continuare, se tine un moment de reculegere in memoria d-lui Dochia
Adrian, fost consilier local.

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

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

Pre$edinte de $edin|a,
Consilier,

Briciu Liviu Mih
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Secretar General
MunicipiulCampina,
Moldovle|nu Elena
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Intocmit,
Balan Lavinia

Iordache Gabriela

edit.I.G.


