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MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
lncheiat astazi 11 ianuarie 2021

Astazi, data de mai sus a avut loc $edin$a extraordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin DispoziJia nr.l3/
07 ianuarie 2021 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile $edinJei au fost conduse de dl.consilier Davidescu Florin-Liviu, la
ele fiind prezenJi 18 consilieri locali. Dl.consilier Grama Cezar a participat la
lucrarile sedintei prin mijloace electronice - WhatsApp, iar dl.consilier Duran
Andrei a absentat.

La lucrarile acestei $edin{e au participat: dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
Municipiului Campina, dl.Anton Iulian - Director executiv juridic, d-na Balan
Lavinia - sef Serviciu administratie publica locala, agricol, relatii cu publicul,
arhiva, dl.Olarasu Laurentiu - consilier juridic in cadrul Compartimentului juridic si
relatia cu Consiliul local, reprezentan$i ai mass-mediei.

Pentru inceput presedintele sedintei ii da cuvantul d-lui consilier Cretu.
Dl.Cretu precizeaza ca inainte de sedinta extraordinara care a avut loc pe data

de 28 decembrie 2020, cu aproximativ o ora inainte de inceperea sedintei au fost
transmise mai niulte procese-verbale ale sedintelor Consiliului local din luna
noiembrie, respectiv decembrie. Atunci s-a convenit ca nu vor fi supuse la vot pentru
ca domnii consilieri nu au avut timp sa le studieze. fntreaba daca acestea au fost
analizate ca sa fie supuse la vot.

Dl.Anton supune la vot urmatoarele procese-verbale:
- proces-verbal incheiat in urma desfasurarii sedintei ordinare din data de

26 noiembrie 2020. Cu 15 voturi pentru procesul-verbal a fost aprobat. D-na
consilier Ionescu nu a votat deoarece nu era consilier local la momentul desf%surarii
sedintei Consiliului local, iar d-nii consilieri Grama si Marcu nu au fost prezenti la
supunerea la vot a respectivului proces-verbal;

- proces-verbal incheiat in urma desfa^urarii sedintei extraordinare din data de
03 decembrie 2020. Cu 15 voturi pentru procesul-verbal a fost aprobat. D-na
consilier Ionescu nu a votat deoarece nu era consilier local la momentul desfa^surarii
sedintei Consiliului local, iar d-nii consilieri Grama si Marcu nu au fost prezenti la
supunerea la vot a respectivului proces-verbal;

- proces-verbal incheiat in urma desfasurarii sedintei extraordinare din data de
09 decembrie 2020. Cu 16 voturi pentru procesul-verbal a fost aprobat. D-nii
consilieri Grama si Marcu nu au fost prezenti la supunerea la vot a respectivului
proces-verbal;

- proces-verbal incheiat in urma desfesurarii extraordinare convocata de
indata, din data de 17 decembrie 2020. Cu 16 voturi perAKu.^flcgsSl-verbala fost' r emrappmlcoprerwMconrarma
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aprobat. D-nii consilieri Grama si Marcu nu au fost prezenti la supunerea la vot a
respectivului proces-verbal.

Presedintele sedintei supune la vot proiectul ordinii de zi. Cu 16 voturi pentru
acesta a fost aprobat (dl.Grama si dl.Marcu nu au fost prezenti).

Dl.consilier Grama participa la sedinta prin mijloace electronice - WhatsApp
si solicita presedintelui de sedinta sa dea citire titlului proiectului de hotarare.

Dl.Davidescu precizeaza ca pe ordinea de zi este inscris un singur punct,
respectiv proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.l35/17
septembrie 2020 privind aprobarea depunerii cererii de fmantare, 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 SARV-Cov-2, in contextul pandemiei COVID-19, la Spitalul
de Psihiatrie Voila-Campina", prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-
2020 - Axa prioritara 9.

Initiatorul proiectului de hotarare dl.Moldoveanu Ioan-Alin, Primarul
Municipiului Campina nu are nimic de adaugat fata de cele mentionate m referatul
de aprobare.

Avizul cornisiei de specialitate, respectiv Comisia buget, fmante, programe
fmantare europeana este favorabil, fapt confirmat de dl.Ene.

Dl.Marcu este prezent la lucrarile sedintei.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu 17 voturi pentru. Dl.consilier Grama a votat on-line "pentru", prin
mijloace electronice - WhatsApp, prin apel uninominal, iar d-na Lupu Livia nu a
participat la vot.

Presedintele declara $edin^a inchisa.
Drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verbal.

Pre$edinte de $edin|a, Secretar General
Consilier, ,- Municipiul Campina,

Davidescu Florin-Liviu ^Moldoveanu Elena

Intocniit,
BaIan Lavinia

Iordacne Gabriela
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