
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.24/27 februarie 2020 
privind stabilirea unor măsuri financiare la nivelul Aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Câmpina, precum și pentru instituțiile 
publice/serviciile publice cu sau fără personalitate juridică 

 subordonate autorității publice 
 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.20.718/11 septembrie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia Laurenţiu - Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
modificarea și completarea H.C.L. nr.24/27 februarie 2020 privind stabilirea unor 
măsuri financiare la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Câmpina, precum și pentru instituțiile publice/serviciile publice cu sau fără 
personalitate juridică subordonate autorității publice; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr.20.719/11 septembrie 2020, promovat de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.720/11 septembrie 2020, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanțe, programe finanțare europeană, 
administrarea domeniului public și privat și agricultură; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.20.721/11 septembrie 2020; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”a” şi alin.(3), lit.“c” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.I.  – H.C.L. nr.24/27 februarie 2020 privind stabilirea unor măsuri 
financiare la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpina, 
precum și pentru instituțiile publice/serviciile publice cu sau fără personalitate 
juridică subordonate autorității publice, se modifică și completează, în sensul 
introducerii unui nou Art.11, după Art.1, care va avea următorul cuprins: 



  ”Art.11 – Prin excepție de la prevederile art.1, alin.(1), Primarul 
Municipiului Câmpina poate aproba ocuparea unor posturi vacante, în condițiile 
legii, pentru situații temeinic justificate care vizează îndeplinirea măsurilor de 
prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru asigurarea 
funcționării optime a activității în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului și 
al instituțiilor publice/serviciilor publice cu sau fără personalitate juridică înființate 
în subordinea Consiliului local”. 

Art.II. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcției juridice; 
- Direcţiei economice; 
- Compartimentului resurse umane. 

  
 
 

        Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, 
      Consilier,                  Secretar General, 
                                                                   jr.Moldoveanu Elena 
   

 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 17 septembrie 2020  
Nr. ____                            
 
 
 
 
                   
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           ROMÂNIA 
    JUDEŢUL PRAHOVA 
    MUNICIPIUL CÂMPINA 
          P R I M A R 
    Nr.20.718/11 septembrie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea  

H.C.L. nr.24/27 februarie 2020 privind stabilirea unor măsuri financiare la 
nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpina, 

precum și pentru instituțiile publice/serviciile publice 
 cu sau fără personalitate juridică subordonate autorității publice 

 
 

 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și 
aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre pentru modificarea și 
completarea H.C.L. nr.24/27 februarie 2020 privind stabilirea unor măsuri 
financiare la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Câmpina, precum și pentru instituțiile publice/serviciile publice cu sau fără 
personalitate juridică subordonate autorității publice. 
 Promovarea proiectulului  de hotarare se impune  urmare punerii in aplicare a 
dispozitiilor  cuprinse in Hotararea nr.24/27.02.2020, prin care, pentru anul 2020 a 
fost suspendata ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Campina si al institutiilor publice/servicilor 
publice, cu sau fara personalitate juridica, subordonate autoritatii publice, 
subventionate de la bugetul local , act administrativ care a condus la neocuparea 
prin nicio modalitate prevazuta de lege a posturilor vacantate. 
 Pentru unele din compartimentele functionale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului , aceasta hotarare a condus la ingreunarea functionarii si 
asigurarii serviciilor publice, prin lipsa de personal specializat, hotararea sus-aratata 
permitand angajarea personalului numai pentru posturile unice sau pentru care 
procedura de desfasurare a concursului era inceputa. 
 In contextul necesitatii combaterii efectelor pandemiei SARS-COV2 se 
impune completarea acestui act administrativ prin introducerea unui nou articol care 
sa permita ordonatorului principal de credite sa poata aproba ocuparea unor posturi 
vacante, in conditiile legii, in cazuri temeinic justificate. 
 Aceasta masura este justificata, cu atat mai mult cu cat, urmare discutiilor 
purtate intre reprezentantii Primariei Municipiului Campina, Clubului Sportiv, ai 
asociatiilor si cluburilor sportive care isi desfasoara activitatea la Bazinul de innot 
didactic, s-a decis deschiderea bazinului, cu respectarea prevederilor legale si a 
masurilor sanitare  in ceea ce priveste functionarea acestuia. Fac precizarea ca, in 
prezent, in organigrama si statul de functii al bazinului de innot exista 3 posturi de 



ingrijitor, dintre care numai unul  este ocupat, aceasta situatie conducand la 
imposibilitatea fizica de asigurare a conditiilor obligatorii de functionare. 
 Aceasta situatie se regaseste si la Cresa municipala, la Punctul de comanda 
municipal, Centrul Rezidential de Asistenta si Reintegrare Sociala a Persoanelor 
fara Adapost  etc. 
 Mentionez ca demararea procedurilor privind ocuparea posturilor vacante se 
va putea realiza doar dupa incetarea starii de alerta instituita conform prevederilor 
legale. 
 Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea prezentului proiect de 
hotărâre. 
 Cadrul legal aplicabil: 

 -  prevederile art.129, alin.(2), lit.”a” şi alin.(3), lit.“c” și art.196, alin.(1), 
lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.20.721/11 septembrie 2020 

 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul General al Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de 

dispozițiile art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând prin prisma 
actelor normative și administrative proiectul de hotarâre inițiat, care are la bază 
referatul de aprobare nr.20.718/11 septembrie 2020, formulat de ing.Tiseanu Horia 
Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

  Având în vedere: 
  - raportul nr.20.719/11 septembrie 2020, întocmit de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.20.720/11 septembrie 2020, întocmit de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina, 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.24/27 februarie 2020 
privind stabilirea unor măsuri financiare la nivelul Aparatului de specialitate 
al Primarului Municipiului Câmpina, precum și pentru instituțiile 
publice/serviciile publice cu sau fără personalitate juridică subordonate 
autorității publice, motivat de prevederile: 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”a” şi alin.(3), lit.“c” și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat 
cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
  
  

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
 
 
edit.B.L.                          
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