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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
ea unor masuri flnanciare Ia nivelul AparatuIui de specialitate

rului Municipiului Campina, precum si pentru institutiile
ce/serviciile publice cu sau fara personalitatejuridica

subordonate autoritatii publice

vedere referatul de aprobare nr.4.349/18 februarie 2020 al d-lui
ia Lauren^iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
nasuri fmanciare la nivelul AparatuIui de specialitate al Primarului
mpina, precum si pentru institutiile publice/serviciile publice cu sau
ejuridica subordonate autoritatii publice;
ama de:
nr.4.466/19 februarie 2020, promovat de Directiajuridica din cadrul
ipiului Campina;
nr.4.638/20 februarie 2020, promovat de Directia economica din
Municipiului Campina;
omisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
ctiv Comisia buget, fmante, programe finantare europeana,
meniului public si privat si agricultura;
omisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
tiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
t, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;
Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
uarie 2020;
nitate cu prevederile:
n.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele
ativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si

alin.(2), lit."a" si alin.(3), lit."c" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
lministrativ;

art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
9 privind Codul administrativ,

local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

- Aproba suspendarea, pentru intreg anul 2020, a ocuparii prin
a posturilor vacante sau temporar vacante din Aparatul de

imarului Municipiului Campina si al institutiilor publice/serviciilor
fara personalitate juridica subordonate autoritatii publice,

la bugetul local pentru cheltuieli de personal.
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- Masura suspendarii nu se aplica pentru:
- posturile pentru care au fost demarate procedurile de ocupare a

r adoptarii prezentei hotarari;
- posturile unice;
- posturile de asistenti personali ai persoanelor cu dizabilitati

la numarul de asistenti personali, prevazuti in organigrama
cialitate al Primarului, respectiv 123 de posturi.
ezenta hotarare se comunica:

- Institupei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Direc{iei economice;
- Compartimentului resurse umane.

Contrasemneaza,
Secretar General,

Elena

Campina, 27
Nr.24

ebruarie 2020




