
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind infiintarea Clubului Pensionarilor din Municipiul

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.578/26 iunie 2013 a d-lui ing.Tiseanu Horia -

Laurentiu - Primarul municipiului Campina, prin care propune infiintarea Clubului
Pensionarilor din Municipiul Campina;

- raportul de specialitate promovat de Serviciul de asistenta sociala si
autoritate tutelara;

- rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al
municipiului Campina, respectiv:

- Comisia buget, finante, programe de fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
^Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit.,,d" si alin.(6), lit.,,a", pct.2 sj

art.l 15, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;

In temeiul dispozipilor art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind
administra$ia publica locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adoptaprezentahotarare.

Art.l. - Aproba infiintarea Clubului Pensionarilor din Municipiul Campina,
cu sediul in B-dul Nicolae Balcescu, nr.45 (cantina).

Art.2. - Aproba constituirea Comitetului de organizare a Clubului
Pensionarilor din municipiul Campina, in persoana domnilor:

- dl.Tiseanu Horia - Laurentiu - Primar;
- dl.Dragomir Ion - Viceprimar;
- dl.Tudor Gheorghe - Consilier local;
- dl.Dula Marian - Consilier local;
- dl.Enache Dragomir - Consilier local;
- dl.Bondoc Viorel - Consilier local;
- dl.Abaluta Catalin - Reprezentant Asociatie

Pensionari;
-dl.Suditu Ion - Reprezentant Asociatie

Pensionari;
-dl.Bazgan Gheorghe - reprezentant Asociatie

Pensionari.
Art.3. - Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului Pensionarilor

din Municipiul Campina va fi intocmit de catre membrii Comitetului de organizare
si supus aprobarii Consiliului local al municipiului Campina.

Art.4. - Lucrarile de amenajare, dotarile si plata utilitatilor vor fi suportate
din bugetul local al municipiului Campina.



Art.5. - Cu data adoptarii prezentei hotararii se abroga orice alte dispozitii
contrare.

Art.6. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institupei Prefectuluijudetului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Direc^iei investi^ii;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat;

Persoanelor nominalizate la art.2;
- Colegiului Tehnic ,,Constantin Istrati" Campina;
- Mass - mediei locale.
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