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mcheiat astazi 23 decembrie 2020

Astazi, data de mai sus a avut loc sedinJa ordinara a Consiliului local al
Municipiului Campina care a fost convocata prin Dispozi{ia nr.711/
23 decembrie 2020 a Primarului Municipiului Campina.

Lucrarile sedinJei au fost conduse de dl.consilier Cretu Valentin-Mihai, la ele
fiind prezenJi toti consilierii locali (d-na consilier Gheorghe Roxana a participat la
lucrarile sedintei on-line). Dl.consilier Grama Cezar a fost prezent la lucrarile
sedintei, incepand cu punctul nr.7 de pe ordinea de zi.

La lucrarile acestei sedin^e au participat: dl.Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul
Municipiului Campina, d-na Moldoveanu Elena - Secretar General al Municipiului
Campina, 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, d-na Pulez Loredana - Sef
Serviciu buget fmante, contabilitate, dl.Birligiu Cristi - Sef Serviciu impozite si taxe
locale, reprezentan^i ai mass-mediei.

Presedintele sedintei, dl.Cretu, propune sa se tina un moment de reculegere in
memoria eroilor revolutiei, soldati si angajati de la unitatea militara din Campina,
care au cazut la Otopeni m 1989.

In continuare, precizeaza ca potrivit proiectului ordinii de zi transmis sunt
Tnscrise 1 1 proiecte de hotarare. Intreaba daca mai sunt modificari sau completari in
ceea ce priveste proiectul ordinii de zi.

Dl.Primar, Moldoveanu Ioan-Alin, propune introducerea m proiectul ordinii
de zi, inaintea proiectului privind alegerea viceprimarului, a urmatoarelor proiecte:

- proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza
D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investi^ii "Modernizare Al. Fagului";

- proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza
S.F.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investi^ii
"Reabilitare alee din Str. Muncii";

- proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al
Municipiului Campina si aprobarea rectificarii bugetelor ordonatorilor ter$iari de
credite, pe anul 2020.

Se supune la vot introducerea in proiectul ordinii de zi a celor trei proiecte, la
punctele 11, 12 si 13, iar proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului va fi
nr.l4 si punctul intrebari, interpelari, diverse, nr.l5. Propunerea este aprobata cu
18 voturi pentru. D-na consilier Gheorghe a votat on-line, "pentru", prin apel
uninominal, iar dl.consilier Grama Cezar nu a fost prezent.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi si este aprobat cu 18 voturi pentru.
D-na consilier Gheorghe a votat on-line, "pentru", prin apel uninominal, iar
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dl.consilier Grama Cezar nu a fost prezent la supunerea la vot a proiectului ordinii de
zi.

Primul punct (nr.l) mscris pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea contului de executie al bugeteIor MunicipiuIui Campina si a contului
de execufie al bugeteIor ordonatorilor terfiari de credite Ia data de 30 noiembrie
2020.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar - Moldoveanu Ioan-
Alin, care precizeaza ca nu are nimic de adaugat fata de cele prezentate m referatul
de aprobare.

Dl.Zagan, d-na Lupu si dl.Nica nu participa la vot.
Avizul comisiei buget, fmante din cadrul Consiliului local este favorabil, fapt

confirmat de dl.Ene.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot

si este adoptat cu 15 voturi pentru. D-na consilier Gheorghe a votat on-line, "pentru",
prin apel uninominal, iar dl.consilier Grama Cezar nu a fost prezent la deliberarea si
votarea proiectului de hotarare.

Urmatorul punct (nr.2) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale tn Municipiul Campina, pentru anul
fiscal 2021.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar - Moldoveanu Ioan-
Alin care aduce la cunostinta domnilor consilieri ca o sa mai initieze un proiect de
hotarare pentru o sedinta extraordinara (materialele se vor transmite azi (n.r. 23
dec.2020), care o sa aiba loc luni (n.r. 28 decembrie 2020), deoarece s-a modificat
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal prin Legea nr.226/18.12.2020, publicata Tn
Monitorul Oficial nr.l269/21.12.2020, cu intrare m vigoare cu data de 24.12.2020.
Nu se poate propune un amendament deoarece actul normativ invocat anterior intra
in vigoare incepand cu orele 24,00.

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local, respectiv buget,
finante este favorabil.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 18 voturi pentru. D-na consilier Gheorghe a votat on-line, "pentru",
prin apel uninominal, iar dl.consilier Grama Cezar nu a fost prezent la deliberarea si
votarea proiectului ordinii de zi.

Punctul nr.3 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor de rezultat, a indicatorilor de realizare, a bugetuIui si cererii de
finantare aferente proiectului "Imbunatatirea infrastructurii educationale a
unitatilor de mvatamant din Municipiul Campina prin dotarea cu echipamente
IT", Cod SMIS 148534.

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local, respectiv buget,
fmante este favorabil.

Initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar, mentioneaza ca nu are nimic de
adaugat fata de cele mentionate m referatul de aprobare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 18 voturi pentru. D-na consilier Gheorghe a votat on-line, "pentru",
prin apel uninominal, iar dl.consilier Grama Cezar nu a fost prezent la deliberarea si
votarea proiectului ordinii de zi. 5s certifici prezenta copie fitod conforma
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Urmatorul punct (nr.4) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
aprobarea valorii fmale a IucrariIor executate in cadrul obiectivuIui de
investifii ,,Cresterea eficientei energetice in cIadirile rezidentiaIe din Municipiul
Campina"- Cod SMIS 126177 si a contributiei Asociatiei de proprietari nr.947.

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local, respectiv buget,
finante este favorabil.

Initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar, mentioneaza ca nu are nimic de
adaugat fata de cele prezentate in referatul de aprobare.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu 18 voturi pentru. D-na consilier Gheorghe a votat on-line, "pentru",
prin apel uninominal, iar dl.consilier Grama Cezar nu a fost prezent la deliberarea si
votarea proiectului ordinii de zi.

PunctuI nr.5 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind aprobarea
RegulamentuIui privind administrarea parcarilor prevazute cu parcometre
aflate pe domeniuI public aI Municipiului Campina.

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local, respectiv buget,
fmante este favorabil.

D-na consilier Girbacica precizeaza ca avizul comisiei de specialitate din
cadrul Consiliului local, respectiv administratie publica locala, juridic, relatii cu
publicul este favorabil cu urmatorul amendament:

- eliminarea art.5, alin.(2), art.8, alin.(3), art.l2, precum si "abonamentului"
din art.4, lit.,"a" si "e", avand in vedere urmatoarele considerente, citez:

"Conceptul de "abonament", in prezentul regulament nu este definit in mod
concret, in sensul ca nu sunt specificate tipurile de abonament (abonament pe timp
nelimitat, abonament pentru un anume interval orar, abonament pentru riverani, etc.).

De asemenea, nu este specificat tipul de vehicul pentru care se vor acorda sau
nu abonamente: autoturisme, autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana
la/peste 3,5 t, motociclete, motorete, motoscutere, ATV-uri, etc.

Nu se arata care este numarul maxim de abonamente de care poate beneficia o
familie.

Nu este specificat daca parcarile pe baza de abonament vor fi semnalizate cu
indicatoare de parcare "Parcare cu plata" cu panouri aditionale cu inscriptia, "Parcare
pe baza de abonament", astfel incat sa fie identificate exact locurile de parcare
adresate acestei categorii.

Fata de cele prezentate mai sus si pe cale de consecinta, propunem ca
prezentul Regulament sa fie modificat in sensul excluderii sintagmei
"abonament/abonamente".

Propunem, de asemenea, ca un regulament clar, argumentat si concis, referitor
la abonamentul de parcare sa faca obiectul unui proiect de hotarare viitor ce va
conduce la modificarea si completarea H.C.L.".

Dl.Primar este de acord cu propunerea comisiei, motiv pentru care retrage
proiectul de hotarare, iar comisia sa se ocupe de initierea acestuia.

Mai sunt si alte proiecte pe care comisiile de specialitate ale Consiliului local
le pot initia.

Retrage proiectul de hotarare, precizand ca atunci cand acesta va fi refacut,
comisia sa se gandeasca si la taxa. Astepta ca domnii;eon3ilicri aa faca propuneri cu
privire la valoarea abonamentului. 3e certifici prezenta copie fiind conforma
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UrmatoruI punct (nr.6) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare pentru
modificarea pct.ll din Anexa nr.l Ia H.C.L. nr.l55/26 noiembrie 2020 privind
numirea reprezentanfilor ConsiIiului Iocal al Municipiului Campina in
ConsiliiIe de administrafie si in ComisiiIe pentru evaluarea si asigurarea
cali lafi i din unita(ile de inva{amant preuniversitar din Municipiul Campina
pentru anuI scolar 2020 - 2021.

D-na Girbacica spune ca avizul comisiei de specialitate, respectiv Comisia
administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul este favorabil.

D-na Girbacica propune ca d-na consilier Vane Viorica sa faca parte din
Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit si program normal
"Iulia Hasdeu", Municipiul Campina.

Se supune la vot propunerea si este aprobata cu 18 voturi pentru. D-na
consilier Gheorghe a votat on-line, "pentru", prin apel uninominal, iar dl.consilier
Grama Cezar nu a fost prezent.

Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu 18
voturi pentru. D-na consilier Gheorghe a votat on-line, "pentru", prin apel
uninominal, iar dl.consilier Grama Cezar nu a fost prezent la deliberarea si votarea
proiectului ordinii de zi.

Punctul nr.7 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
desemnarea reprezentantiIor ConsiIiului Iocal in ComisiiIe de
examinare/solutionare a contestatiiIor la concursuI organizat pentru ocuparea
functiei vacante de Director medicaI, la Spitalul de Psihiatrie Voila.

D-na Girbacica prezinta avizul comisiei de specialitate, respectiv Comisia
administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul care este favorabil.

Este prezent la lucrarile sedintei dl.consilier Grama Cezar.
D-na consilier Girbacica il propune pe dl.consilier Dumitrache Liviu in

Comisia de examinare la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de
director medical la Spitalul de Psihiatrie Voila.

Dl.consilier Dumitrache o propune pe d-na consilier Vane Viorica pentru
Comisia de solutionare a contestatiiIor.

Se supun la vot propunerile:
- d-na Girbacica propune ca dl.consilier Dumitrache sa faca parte din Comisia

de examinare a concursului. Cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru), propunerea
este aprobata. D-na consilier Gheorghe a votat on-line, "pentru", prin apel
uninimonal.

- dl.Dumitrache propune ca d-na consilier Vane Viorica sa faca parte din
Comisia de solutionare a contestatiiIor. Cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru),
propunerea este aprobata. D-na consilier Gheorghe 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 (19 voturi pentru). D-na consilier Gheorghe a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal.

Urmatorul punct (nr.8) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare pentru
modificarea si completarea art.l si art.2 din H.C.L. nr.l54/26 noiembrie 2020
privind numirea reprezentanfiIor ConsiIiului localal Municipiului Campina in
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ConsiIiiIe de administratie ale SpitaIului MunicipaI Campina si ale SpitaluIui de
Psihiatrie Voila.

D-na Girbacica aduce la cunostinta faptul ca avizul comisiei de specialitate,
respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul este
favorabil.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, d-na consilier Lupu Livia, care
precizeaza ca fata de referatul de aprobare prezentat nu are nimic de adaugat.

Asa cum se cunoaste, datorita prevederilor legale cei care au fost desemnati
prin H.C.L. nr.l54/26 nov.2020, ca sa evite situatiile de incompatibilitate si-au dat
demisia si astfel trebuie reluata procedura.

De asemenea, mentioneaza ca in Consiliile de administratie ale spitalelor
trebuie sa fie obligatoriu un economist, motiv pentru care il propune pe dl.consilier
Filip Costel, care este economist si nu are functie de conducere.

Pentru membri supleanti la Spitalul Municipal Campina ii propune pe
dl.Zagan Horatiu si dl.Filip Costel, iar la Spitalul de Psihiatrie Voila, pe dl.Marcu si
d-na Girbacica.

D-na Secretar General Moldoveanu precizeaza necesitatea ca cei care au fost
nominalizati sa verifice si regimul conflictului de interese.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun la vot
amendamentele propuse de d-na consilier Lupu:

- dl.Filip Costel, reprezentantul Consiliului local al Municipiului Campina in
Consiliul de administratie al SpitaIului de Psihiatrie Voila din Municipiul Campina.
Cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru), amendamentul este aprobat. D-na
consilier Gheorghe a votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

- dl.Zagan Horatiu si dl.Filip Costel - membri supleantj (din partea
Consiliului local al Municipiului Campina) in Consiliul de administratie al SpitaIului
Municipal Campina. Cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru), amendamentul este
aprobat. D-na consilier Gheorghe a votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

- dl.Marcu Florin si d-na Girbacica Adina - membri supleam1 (din partea
Consiliului local al Municipiului Campina) in Consiliul de administra|ie al SpitaIului
de Psihiatrie Voila din Municipiul Campina. Cu unanimitate de voturi (19 voturi
pentru), amendamentul este aprobat. D-na consilier Gheorghe 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 (19 voturi pentru). D-na consilier Gheorghe a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal.

Punctul nr.9 de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind Acordul
de principiu pentru schimbarea denumirii Parcului "Durbac" in Parcul "Iulia
Hasdeu", situat in Municipiul Campina, Ia intersectia B-lui CaroI I, cu Aleea
Panduri.

Avizele comisiilor de specialitate, respectiv: buget, fmante, amenajarea
teritoriului si sanatate, cultura sunt favorabile.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.consilier Anghelescu Marius,
care precizeaza ca printr-o hotarare a Consiliului local, parcul are denumirea "Parcul
B-dul Carol I". Cand a initiat proiectul de hotarare nu a
motiv pentru care doreste sa propuna un amendament.

atiut de aceasta denumire,
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Dl.Primar aduce la cunostinta urmatoarele lucruri: nu doar la acest proiect
exista aceasta probleme, ci si la multe strazi, alei, chiar si cladiri. Un lucru este
mentionat in cadastrul din 1985, altceva este prins in buget ca lucrare de investitie,
altceva in extrasul de carte funciara si altceva in documentele elaborate pentru
DALI, S.F. sau proiectare. Pentru motivele expuse, doreste sa se faca un front
comun, sa se verifice domeniul public si privat pentru ca este vorba de ceea ce
dumnealor hotarasc si astfel sa fie reparate greselile majore. !n unele documnete se
mentioneaza alee si este de fapt strada. Orice modificare intr-un proiect de fmantare
atrage nefmantarea lui (inclusiv proiectele depuse pe CNI).

Dl.Anghelescu prezinta amendamentele:
- titlul proiectului de hotarare este urmatorul: "Proiect de hotarare privind

Acordul de principiu pentru schimbarea denumirii Parcului "B-dul Carol I",
cunoscut sub denumirea de Parcul "Durbac" in Parcul "Iulia Hasdeu", situat in
Municipiul Campina, la intersectia B-lui Carol I, cu Aleea Panduri".

- Art.l se modifica dupa cum urmeaza: "Consiliul local al Municipiului
Campina isi exprima Acordul de principiu pentru schimbarea denumirii Parcului
"B-dul Carol I", cunoscut sub denumirea de Parcul "Durbac" in Parcul "Iulia
Hasdeu", situat in Municipiul Campina, la intersectia B-lui Carol I, cu Aleea
Panduri, avand Nr.Cadastral/C.F. nr.26550, identificat conform ANEXEI, care face
parte integranta din prezenta hotarare".

In continuare, dl.Anghelescu prezinta referatul de aprobare.
D-na Secretar General a remarcat ca si pentru art.2 din proiectul de hotarare

trebuie sa fie propus acelasi amendament.
Dl.Anghelescu completeaza amendamentele si in ceea ce priveste art.2.
Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supun la vot

amendamentele d-lui consilier Anghelescu si sunt aprobate cu unanimitate de voturi
(19 voturi pentru). D-na consilier Gheorghe 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 (19 voturi pentru). D-na consilier Gheorghe a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal.

Urmatorul punct (nr.lO) este proiect de hotarare privind inchirierea prin
licita|ie publica a unui spatiu comerciaI (chiosc), in suprafata utila de 2,50 m.p.,
situat in incinta statiei de transport in comun din Municipiul Campina, Calea
Doftanei.

Initiatorii proiectului de hotarare sunt membrii Comisiei buget, fmante,
programe de fmantare europeana, administrarea domeniului public si privat si
agricultura.

Avizele comisiilor de specialitate, respectiv Comisia buget, fmante si Comisia
administratie publica locala, juridic sunt favorabile.

Dl.Ene, in calitate de presedinte al comisiei precizeaza ca fata de referatul de
aprobare prezentat nu au nimic de adaugat.

Se fac propuneri pentru Comisia de evaluare:
- dl.Ene il propune pe dl.Anghelescu - titular;
- d-na Ionescu se autopropune - titular;
- dl.Briciu se autopropune - supleant;
- dl.CreUi se autopropune - supleant.
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Se supun la vot propunerile, acestea fiind aprobate cu unanimitate de voturi
(19 voturi pentm). D-na consilier Gheorghe 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 (19 voturi pentru). D-na consilier Gheorghe a votat on-line,
"pentru", prin apel uninominal.

Se trece la discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice (faza D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-
economici pentru realizarea obiectivului de mvesti{ii "Modernizare AI.
Fagului".

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar - Moldoveanu Ioan-Alin care
precizeaza ca fata de cele prezentate in referatul de aprobare nu are nimic de
adaugat.

Dl.Ene mentioneaza ca avizul Comisiei de specialitate, respectiv buget,
fmante este favorabil.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru). D-na consilier Gheorghe a
votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Urmatorul proiect de hotarare se refera Ia aprobarea documentatiei
tehnico-economice (faza S.F.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investifii "Reabilitare alee din Str. Muncii".

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar - Moldoveanu Ioan-Alin care
precizeaza ca fata de cele prezentate in referatul de aprobare nu are nimic de
adaugat.

Dl.Ene mentioneaza ca avizul Comisiei de specialitate, respectiv buget,
fmante este favorabil.

Pentru ca nu sunt discutii pe marginea proiectului de hotarare, se supune la vot
si este adoptat cu unanimitate de voturi (19 voturi pentru). D-na consilier Gheorghe a
votat on-line, "pentru", prin apel uninominal.

Urmatorul proiect de hotarare se refera la aprobarea rectificarii
bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea rectificarii bugetelor
ordonatorilor ter{iari de credite, pe anul 2020.

Dl.Ene mentioneaza ca avizul Comisiei de specialitate, respectiv buget,
flnante este favorabil.

Initiatorul proiectului de hotarare este dl.Primar - Moldoveanu Ioan-Alin care
precizeaza ca a propus rectificarea bugetara pentru ca s-a primit suma de 140 mii lei
din sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale (sume primite
prin HG fond de rezerva).

Al doilea motiv este sa reuseasca sa echilibreze bugetul atat in ceea ce priveste
contul 36.50, dar si la celelalte conturi.

In ceea ce privesc veniturile:
- se modifica prevederile bugetare prin diminuare cu suma de 1.223,12 mii lei,

astfel:
- diminuare cu suma de 1.509,15 mii lei cod indicator 36.50 - alte

venituri;
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- suplimentare cu suma de 110,00 mii lei la cod indicator 33.02.08 -
venituri din prestari de servicii (s-a incasat mai mult din prestari de servicii de la
cimitire, taxa pentru eliberare de buletine);

- suplimentare cu suma de 3,00 mii lei la cod indicator 33.02.10 -
contributia parintilor (s-a incasat mai mult din contributia parintilor la Cresa
municipala);

- suplimentare cu suma de 4,48 mii lei la cod indicator 39.03 - venituri
din vanzarea locuintelor (se prevad la nivelul incasatului);

- suplimentare cu suma de 3,55 mii lei la cod indicator 39.07 - venituri
din vanzarea unor bunuri (se prevad la nivelul incasatului).

Cu privire la Cheltuielile de functionare si Cheltuielile de dezvoltare:
- Cap. 51.02 - Autoritati publice locale - se modifica prevederile bugetare prin

diminuarea cheltuielilor cu suma de 179,18 mii lei de la:
- cheltuieli de personal cu suma de 149,35 mii lei (vouchere de

vacanta);
- bunuri si servicii cu suma de 29,83 mii lei (materiale si prestari

servicii cu caracter functional, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare,
alte obiecte de inventar, deplasari interne/externe, protectia muncii, protocol si
reprezentare).

- Cap. 54.02 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - se
modifica prevederile bugetare prin diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de
17,40 mii lei (vouchere de vacanta).

- Cap. 54.02.50 - Alte servicii publice generale - se modifica prevederile
bugetare prin diminuarea cheltuielilor cu suma de 1,90 mii lei de la bunuri si servicii
(suma alocata alegerilor locale din septembrie 2020).

-Cap.61.02:
- Politia Locala - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea

cheltuielilor cu suma de 64,35 mii lei de la:
- cheltuieli de personal cu suma de 59,45 mii lei (vouchere de

vacanta);
- bunuri si servicii cu suma de 4,90 mii lei (furnituri de birou,

incalzit/iluminat, postaYtelecomunicatii, alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare, alte obiecte de inventar).

- Protectie civila - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea
cheltuielilor cu suma de 9,84 mii lei de la:

- cheltuieli de personal cu suma de 8,70 mii lei (vouchere de
vacanta);

- bunuri si servicii cu suma de 1,14 mii lei (apa/canal, materiale si
prestari servicii cu caracter functional, alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare, protectia muncii).

- Cap. 66.02 - Sanatate - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea
cheltuielilor cu suma de 22,60 mii lei de la:

- cheltuieli de personal cu suma de 21,75 mii lei (vouchere de vacanta);
- bunuri si servicii cu suma de 0,85 mii lei (medicamente, materiale

sanitare, uniforme si echipament, alte obiecte de inventar, deplasari interneX
- Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie: Se certificS prezenta copie fiind ccnforma
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- Biblioteca - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea
cheltuielilor cu suma de 10,00 mii lei de la:

- cheltuieli de personal cu suma de 8,70 mii lei (vouchere de
vacanta);

- bunuri si servicii cu suma de 1,30 mii lei (furnituri de birou,
materiale pentru curatenie, posta, carti, publicatii).

- Muzeu - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea cheltuielilor
cu suma de 13,00 mii lei de la:

- cheltuieli de personal cu suma de 8,70 mii lei (vouchere de
vacanta);

- bunuri si servicii cu suma de 4,30 mii lei (incalzit/iluminat,
materiale si prestari servicii cu caracter functional, alte obiecte de inventar).

- Cap. 68.02 - Asistenta sociala:
- Asistenta sociala in caz de invaliditate - se modifica prevederile

bugetare prin diminuarea cheltuielilor cu suma de 180,45 mii lei de la:
- cheltuieli de personal diminuare cu suma de 175,45 mii lei

(vouchere de vacanta);
- bunuri si servicii cu suma de 2,00 mii lei (alte bunuri si servicii

pentru intretinere si functionare);
- ajutoare sociale in numerar cu suma de 3,00 mii lei.

- Cresa - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea cheltuielilor
cu suma de 28,90 mii lei de la:

- cheltuieli de personal cu suma de 23,20 mii lei (vouchere de
vacanta);

- bunuri si servicii cu suma de 5,70 mii lei (furnituri de birou,
materiale pentru curatenie, incalzit/iluminat, apa/canal, alte obiecte de inventar).

- Cantina de ajutor social - se modifica prevederile bugetare prin
diminuarea cheltuielilor cu suma 11,45 mii lei de la:

- cheltuieli de personal cu suma de 7,25 mii lei (vouchere de
vacanta);

- bunuri si servicii cu suma de 4,20 mii lei (furnituri de birou,
materiale pentru curatenie, incalzit/iluminat, apa/canal, hrana pentru oameni,
protectia muncii).

- Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale - se modifica prevederile
bugetare prin diminuarea cheltuielilor cu suma de 33,30 mii lei de la:

- cheltuieli de personal cu suma de 21,75 mii lei (vouchere de
vacanta);

- bunuri si servicii cu suma de 6,55 mii lei (incalzit/iluminat,
apa/canal, posta/telecomunicatii, materiale si prestari servicii cu caracter functional,
hrana pentru oameni, alte obiecte de inventar);

- ajutoare sociale in natura cu suma de 5,00 mii lei.

- Cap. 70.02:
- Iluminat public - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea

cheltuielilor cu suma de 117,00 mii lei de la bunuri si servipii (iluminat stradal, alte
bunuri si servicii pentru intretinere si functionare). ^ecertificJprezcofiindccnforma
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- Alte servicii m domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltare - se
modifica prevederile bugetare prin diminuarea cheltuielilor cu suma de 254,90 mii
lei de la:

- cheltuieli de personal cu suma de 63,80 mii lei (vouchere de
vacanta);

- bunuri si servicii cu suma de 181,90 mii lei (furnituri de birou,
incalzit/iluminat, carburanti, materiale si prestari servicii cu caracter functional, alte
bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, reparatii curente, alte obiecte de
inventar, protectia muncii);

- rambursari de credite interne cu suma de 9,20 mii lei.
- Cap. 74.05.01 - Salubritate - se modifica prevederile bugetare prin

diminuarea cheltuielilor cu suma de 120,00 mii lei de la alte transferuri curente
(Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara - Parteneriat pentru managementul apei -
canalizare Prahova - Contributie 2% la Proiectul de reabilitare si modernizare apa si
canalizare in Prahova).

- Cap. 84.03.02 - Transport in comun - se modifica prevederile bugetare prin
diminuarea cheltuielilor cu suma de 7,00 mii lei de la subventii pentru acoperirea
diferentelor de pret si tarif(Transport Eliro).

- Cap. 84.02 - Strazi - se modifica prevederile bugetare prin diminuarea
cheltuielilor cu suma de 114,15 mii lei de la:

- cheltuieli de personal cu suma de 21,75 mii lei (vouchere de vacanta);
- bunuri si servicii cu suma de 90,10 mii lei (materiale pentru curatenie,

carburanti, materiale si prestari servicii cu caracter functional, alte bunuri si servicii
pentru intretinere si functionare, reparatii curente, uniforme si echipament, protectia
muncii);

- rambursari de credite interne cu suma de 2,30 mii lei.
II. Ordonatori tertiari de credite:
- Clubul Sportiv Campina, Municipiul Campina solicita rectificare de buget

prin diminuarea subventiei cu suma de 14,50 mii lei de la cheltuieli de personal -
vouchere de vacanta.

- Casa Tineretului Campina solicita rectificare de buget prin diminuarea
subventiei cu suma de 23,20 mii lei de la bunuri si servicii - Incalzit/ iluminat.

- Casa de Cultura ,,Geo Bogza" Campina solicita rectificare de buget prin
realocarea subventiei intre alineate la cheltuieli de personal.

Aduce la cunostinta domnilor consilieri ca in momentul de fata, exista
in contul Primariei, pentru sectiunea de functionare, suma de 67.000 lei, in conditiile
in care, in toata aceasta perioada cu totii, au mcercat sa faca economii in asa fel incat
sa se echilibreze bugetul, astfel incat, la finalul anului sa fim pe zero.

Domnii consilieri trebuie sa mai stie ca suma stabilita prin credit si acordata
de B.C.R. a fost initial stabilita la 6,6 milioane lei. La data de 15 august 2020 s-a
modificat suma prin diminuare in urma notificarii transmise catre Comitetul de
Aprobare a Imprumuturilor locale din cadrul Ministerului Finantelor, la valoarea de
5,7 milioane lei, ramand urmatoarele obiective:

- Cimitirul Lumina - 1.400.000 lei, Calea Doftanei 3.800.000 milioane lei,
Calea Daciei 100.000 lei. Diferenta se regaseste la urmatoarele obiective fmantate
din fondurile europene pentru sustinerea cofinantarii, resnecinc_Muzeul B.P.Hasdeu
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- 600.000 lei, blocurile de pe str.Victoriei 285.000 lei, Liceul Constantin Istrati -
25.000 lei.

Face cunoscut faptul ca pentru Spitalul Municipal Campina cu privire la
lucrarile aferente eficientei energetice si implementarii planului privind siguranta la
incendiu, proiect fmantat 60% din fonduri europene si 40% din credit (10 milioane
lei), nu au fost demarate procedurile de licitatie, iar suma de 100.000 lei a fost lasata
in lista de proiecte fmantate prin creditul acordat de B.C.R. si nu s-a notificat
Comitetul de aprobare a imprumuturilor locale, pana la data de 15 august 2020. La
suma respectiva se vor plati penalitati de 2.000 lei.

Pentru Cimitirul Lumina valoarea proiectului este de 1.400.000 lei. La
inceputul anului s-a utilizat suma de 400.000 lei din creditul deschis la B.R.D. si nu
asa cum s-a stabilit prin lista de investitii. Ulterior, suma aferenta proiectului s-a
diminuat la 1.100.000 lei, renuntandu-se la restul sumei. La data de 12.08.2020 nu
s-a evaluat corect situatia si nu s-a notificat Comitetul de aprobare a imprumuturilor
locale pentru a micsora valoarea acestei pozitii din credit cu 700.000 lei. Pentru acest
motiv UAT-ul va plati penalitati la banca in valoare de 14.000 lei.

Pentru lucrarea de asfaltare de pe Calea Doftanei, suma initiala pentru acest
proiect a fost de 4,5 milioane lei si a fost diminuata ulterior la 3,8 milioane lei, prin
adresa din data de 12 august 2020. Dupa cum se stie lucrarile au inceput in forta abia
de o luna.

La 1 octombrie 2020 nu era nicio suma cheltuita, iar pana acum s-au
consumat 2,5 milioane lei din creditul de la BCR si mai sunt lucrari de executat de
aproape 600.000 lei, suma care va fi platita pana la finalul acestui an. Suma ramasa
necheltuita la acest proiect va fi de aproximativ 700.000 lei. Aceasta suma va genera
penalitati in valoare de 14.000 lei, suma ce va fi platita din bugetul anului 2021.

Dupa sarbatori ii invita pe domnii consilieri sa participe la proiectarea
bugetului pe anul 2021.

Daca nu se faceau aceste diminuari ale bugetului acum, gradul nostru de
incasare era undeva putin peste 90% si dupa cum se stie formula Guvernului, in
momentul in care aloca sume din cote defalcate sau TVA, acestea se dau in functie
de gradul de incasare.

Prin aceste diminuari care se fac acum s-a ajuns la un grad de incasare de
95,16%. Ideal era sa avem peste 97%. Pentru anul 2021, dumnealui nu o sa vina cu
un proiect de buget local asa cum a fost pana acum, mai ales ca nu prevede legea
acest lucru.

Dl.Zagan mentioneaza ca dumnealui, d-na Lupu si dl.Nica nu participa la vot.
Se supune la vot proiectul de hotarare, in ansamblul sau si este adoptat cu

16 voturi pentru. D-na consilier Gheorghe a votat on-line, "pentru", prin apel
uninominal.

Ultimul proiect (nr.ll) de pe ordinea de zi este proiect de hotarare privind
alegerea ViceprimaruIui Municipiului Campina.

Ia cuvantul initiatorul proiectului de hotarare, dl.Primar - Moldoveanu Ioan-
Alin, care precizeaza ca asa cum a mai spus va initia un proiect de hotarare in
momentul in care domnii consilieri vor gasi o majoritate, dumnealui fiind Primar
independent, astfel incat Municipiul Campina sa aiba Viceprimar.

Dl.Cretu mtreaba cine va merge la d-na
dumneaeiparticipalasedintaonline.



Se ia o pauza pentru consultari.
Se reiau lucrarile sedintei, d-na Girbacica prezentand avizul comisiei de

specialitate, respectiv Comisia administrape publica locala, juridic, care este
favorabil.

Se constata faptul ca au plecat de la lucrarile sedintei dl.Ene, dl.Anghelescu si
dl.Sabo.

Dl.Zagan intreaba daca cei care au plecat au anuntat.
Dl.CreUi mentioneaza ca a fost anuntat ca cei trei pleaca.
Dl.Primar mentioneaza ca avizul Comisiei de specialitate administratie publica

locala, juridic este favorabil. intreaba cine face parte din comisie.
Din comisia respectiva fac parte urmatorii consilieri: d-na Girbacica,

dl.Dumitrache, d-na Lupu, dl.Sabo si dl.Grama.
Dl.Briciu considera ca sunt multe posibilitati democratice prin care sa iti expui

votul, nu sa pleci din sala de la lucrarile sedintei.
D-na Secretar General Moldoveanu precizeaza ca in Codul administrativ se

reglementeaza obligatia consilierilor de a fi prezenti la sedinta si de a-si motiva
absenta. Prezent la sedinta inseamna de la inceputul pana la sfarsitul acesteia.
Articolul 137 din actul normativ invocat anterior reglementeaza prezenta
consilierilor la sedinta, citez: "(...) este obligatorie cu exceptia cazului in care acestia
absenteaza motivat", "(...) sunt obligati sa isi mregistreze prezenta Tn evidenta tinuta
de secretarul general".

La Capitolul - Obligatiile alesilor locali - Participarea la lucrarile consiliului
local: "(...) consilierii locali nu pot lipsi de la lucrarile Consiliului local". Lucrarile
Consiliului local incep la o ora si se sfarsesc cand se epuizeaza ordinea de zi.

Dl.Zagan intreaba daca consilierii locali care au plecat de la lucrarile sedintei
sunt considerati absenti. Daca sunt considerati absenti, cum vor fi luati in calcul la
votul celorlalte proiecte de hotarare discutate si aprobate.

D-na Secretar General precizeaza ca acestea sunt niste situatii speciale, legea
nu poate sa reglementeze toate aceste situatii. Aici tine de demnitatea acestei functii
de consilier local, de respectarea unor obligatii pe care le au atat in baza Codului
administrativ, cat si in conformitate cu R.O.F.-ul Consiliului local.

Dl.Olarasu mentioneaza ca Regulamentul de Organizare si Functionare al
Consiliului local poate fi adaptat si la astfel de situatii. fn momentul acesta nu este
reglementat.

Dl.Primar este de acord ca ROF-ul poate fi adaptat, dar fara sa se iasa din
Codul administrativ. Considera ca proiectul poate fi dezbatut mai departe atata timp
cat exista cvorum pentru alegerea viceprimarului.

Se adreseaza juristilor, precizand ca alegerea viceprimarului se face cu
jumatate + 1 din numarul consilierilor. Ii intreaba pe dl.consilier Olarasu si pe
d-na Secretar General Moldoveanu, in cazul in care in sala sunt jumatate+l din
numarul de consilieri aflati in functie, se poate merge mai departe? Dumnealui nu isi
retrage proiectul de hotarare pentru ca i s-a spus ca s-a gasit o majoritate si sunt
candidati la functia de viceprimar.

D-na Secretar General mentioneaza faptul ca este cvorumul necesar pentru
alegerea Viceprimarului.

In continuare se fac propuneri, dl.Briciu pro
dl.Rat pentru functia de Viceprimar.

mnandu 4 din partea POL pe
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Dl.Zagan precizeaza ca Alianta PSD - Pro Romania o propun, pentru functia
de Viceprimar, pe d-na Lupu Livia.

Dl.Grama precizeaza ca avand in vedere situatia care deja s-a creat, PMP
retragandu-se din sala, totusi exista cvorumul necesar si se poate merge mai departe.
Cu siguranta se cunoaste faptul ca dumnealui a avut intentia de a candida la functia
de viceprimar, dar in aceasta situatie considera ca Partidul Verde si motivul pentru
care a vrut sa candideze la functia de viceprimar a fost constituirea si gasirea unei
majoritati pe care la acest moment Partidul Verde nu a constituit-o, fapt pentru care
nu vor participa la vot si se vor retrage pe aceste motive, plus ca nu se stie, in
momentul in care se alege viceprimarul, care sunt atributiile acestuia. I se pare un
lucru de transparenta si din acest motiv nu vor participa la vot.

Dl.Dumitrache precizeaza ca acelasi punct de vedere il are si grupul Partidului
USR.

Dl.Nica mentioneaza ca domnii consilieri din partea PNL nu vor participa la
vot.

Dl.Rat considera ca, in conformitate cu prevederile Codului administrativ,
d-nii consilieri trebuie sa motiveze plecarea de la lucrarile sedintei.

D-na Vane spune ca motivul plecarii de la lucrarile sedintei este acela ca
inainte de a fi ales Viceprimarul, sa se cunoasca care sunt atributiile acestuia.

Consilierii partidelor mentionate mai sus pleaca de la lucrarile sedintei
Consiliului local.

Mai sunt prezenti in sala, la sedinta, urmatorii consilieri: dl.Zagan, dl.Duran,
d-na Lupu, dl.Davidescu, dl.Briciu, dl.Rat, dl.Filip, d-na Ionescu, dl.Cretu si d-na
Gheorghe - care participa online.

Se ia o pauza.
Se reiau lucrarile sedintei, dl.presedinte afirmand faptul ca sunt prezenti

10 consilieri locali, deci exista cvorumul necesar pentru continuarea lucrarilor
sedintei, inclusiv d-na Gheorghe care participa on-line.

Dl.Duran se adreseaza d-lui Cretu intrebandu-l daca dumnelaui voteaza.
Dl.Cretu raspunde afirmativ.
Dl.Duran considera ca nu trebuie sa se mearga mai departe cu acest proiect de

hotarare. Din moment ce sunt doi candidati nu exista consens pentru ca sunt prezenti
doar 10 consilieri si ca sa fie ales viceprimarul trebuie ca voturile sa se duca la unul
sau la celalalt.

Pentru ca nu mai sunt alte propuneri, dl.Cretu prezinta buletinul de vot unde
vor fi trecute cele doua nume. Se bifeaza "DA" in dreptul persoanei alese de
dumnealor. Pentru votul d-nei Gheorghe o sa se constituie o comisie formata
dintr-un reprezentant al Partidului Verde, d-na Secretar General si dl.Olarasu, care
fac parte din comisia speciala de numarare a voturilor, care va merge cu un buletin
de vot ce va fi introdus intr-un plic dupa ce d-na Gheorghe voteaza. Plicul va fi
semnat si sigilat, iar cand ajung cu el in sala de sedinta plicul va fi desigilat de
presedintele sedintei, iar buletinul de vot introdus in urna.

Se supune la vot procedura de vot mentionata mai sus si este aprobata cu 10
voturi pentru. D-na consilier Gheorghe a votat on-line, "pentru", prin apel
uninominal.
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Se ia o pauza pentru completarea buletinelor de vot, iar comisia formata din:
d-na consilier Ionescu, d-na Secretar General Moldoveanu si dl.Olarasu se duc la
d-na consilier Gheorghe pentru a vota.

Se reiau lucrarile sedintei, buletinele de vot sunt completate cu cele doua
propuneri (dl.Rat Cosmin - Gicu si d-na Lupu Livia - Rodica) si se trece la
operatiunea de vot, in ordine alfabetica, d-nii consilieri exercitandu-si votul in cabina
de vot special amenajata, dupa cum urmeaza: dl.Briciu, dl.CreUi, dl.Davidescu,
dl.Duran, dl.Filip, d-na Ionescu, d-na Lupu, dl.Rat, dl.Zagan si d-na Gheorghe (care
a votat, votul fiind introdus in urna).

Se ia pauza pentru numararea buletinelor de vot. Comisia formata din:
dl.Cretu, d-na secretar Moldoveanu si dl.Olarasu numara voturile.

Rezultatul votului este urmatorul:
- dl.Rat Cosmin - Gicu - 5 voturi pentru;
- d-na Lupu Livia - Rodica - 4 voturi pentru, iar un buletin de vot a fost nul.
Presedintele sedintei, dl.Cretu precizeaza ca in aceste conditii proiectul nu a

fost adoptat.
Ultimul punct (nr.l2) inscris pe ordinea de zi este intrebari, interpelari,

diverse.
Dl.Briciu este dezamagit de episodul pe care l-a vazut si isi exprima

recunostinta fata de trei persoane care au dovedit demnitate si respectarea
democratiei din statul roman, pe care spera ca o vom avea cu totii in urmatorii ani,
respectiv d-na Gheorghe, dl.Filip si d-na Ionescu care au inteles ca au toate
instrumentele democratice la indemana pentru a-si exprima un vot, intr-o sala de
Consiliu local.

Dl.Cretu se adreseaza d-lui Primar, in sensul sa ia masuri pentru actualizarea
site-ului Primariei in ceea ce priveste componenta comisiilor de specialitate si a
Consiliului local.

Se reintorc la lucrarile sedintei d-na Girbacica, dl.Marcu, dl.Nica, d-na Vane si
dl.Dumitrache.

Dl.Duran il felicita pe dl.Primar pentru initiativa de a pietrui strazile
neasfaltate. Intreaba daca exista contracte de sponsorizare incheiate intre Primarie si
firmele care au realizat sponsorizarea.

Raspunsul d-lui Primar este afirmativ.
Antevorbitorul intreaba daca aleile unde s-a pus pietris sunt inventariate in

domeniul public si trecute in Cartea alba.
Dl.Primar precizeaza ca in principiu sunt trecute, pentru ca la parte dintre ele

se lucreaza la documentatie pentru a se intocmi DALI sau SF.
Dl.Zagan considera ca gestul consilierilor care au plecat de la lucrarile sedintei

este cel putin interpretabil sau criticabil. Exista posibilitatea pentru fiecare dintre
dansii sa nu fie de acord cu propunerile ce urmau sa fie facute de celelalte formatiuni
politice, atunci cand votau in cabina de vot.

La urmatorul proiect de hotarare pentru functia de viceprimar, reprezentantii
Aliantei PSD-Pro Romania, chiar daca nu va fi ales candidatul din partea acestei
formatiuni politice, vor vota si nu se vor retrage de la lucrarile sedintei.

Dl.Nica mentioneaza ca iesitul din sala nu l-au inventat dumnealor si
reaminteste faptul ca Tn legislatura trecuta, chiar si Tn ^e iesea din sala, iar
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in procesele-verbale ale sedintelor Consiliului local din 2016-2020 este specificat
cine a iesit din sala la fiecare punct.

D-na Vane nu doreste sa se inteleaga gresit ca au iesit din sala pentru ca nu
vor sa voteze Viceprimarul. Vor sa stie de la dl.Primar ce atributii va avea
Viceprimarul.

Dl.Primar precizeaza ca atributiile Viceprimarului vor fi conform prevederilor
legale.

In continuare, prezinta problemele din Municipiul Campina:
- trebuie initiate proiecte de hotarare de catre domnii consilieri avand in

vedere ca vizeaza domeniul public si privat unde dumnealor decid cu privire la
inchirierea unor terenuri - sunt contracte expirate (terenuri curte, terenul de sub casa
sau cai de acces catre cetateni), neprelungite, avand in vedere ca singura procedura
este licitatia publica;

- comisia sa initieze un proiect de hotarare privind iluminatul pentru ca la
31 decembrie expira. S-a prelungit termenul cu inca 4 luni, dar ii roaga pe domnii
consilieri sa se implice deoarece vizeaza domeniul public;

- blocul de necesitate;
- comisia de urbanism - sunt nume de strazi si alei cu probleme. De asemenea

si la numerotarea gospodariilor/caselor/imobilelor, inclusiv pe B-dul Carol I exista
astfel de probleme.

- analizarea chiriilor pentru terenurile proprietatea UAT-ului care au destinatia
teren curte si teren agricol.

Dumnealui o sa propuna un proiect de hotarare pentru reorganizarea
organigramei si pentru infiintarea unui Centru cultural municipal Campina, motivul
principal fiind reducerea cheltuielilor la aparatul pe care il conduce, respectiv
executivul.

Un al doilea motiv ar fi eficientizarea functionalitatii Primariei, doar strict in
interesul cetatenilor.

Dl.Primar ureaza domnilor consilieri "Craciun fericit!" si "Sarbatori
fericite!".

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

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

Presedinte de sedin^a, Secretar General
Consilier, .. * . Municipru*i Campina,

Cretu Valetftin-Mihai Moldo^eanu Elena

Intocmit,
6alan Lavinia
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