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D I S P O Z I J I E
privind convocarea Consiliului Local al MunicipiuIui Campina,

in sedin(a ordinara, din data de 17 septembrie 2020

In baza art.28, alin.(21) din Regulamentul de organizare si functionare al
Consiliului local, aprobat prin H.C.L. nr.8/2020, cu modificarile si completarile
ulterioare;

In temeiul art.l33, alin.(l), art.l34 si art.l96, alin.(l), lit."b" din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Primarul MunicipiuIui Campina emite prezenta dispozi{ie.

Art.l. - Se convoaca Consiliul Local al MunicipiuIui Campina in
ordinara pentru data de 17 septembrie 2020, orele 16,30, prin mijloace electronice,
utilizand platforma online Zoom.

Art.2. - Proiectul ordinii de zi este prevazut in ANEXA, care face parte
integranta din prezenta dispozitie.

Art.3. - Secretarul General al MunicipiuIui Campina va asigura procedurile de
convocare a Consiliului local in conditiile prevazute de lege, pentru sedin^a din data
de 17 septembrie 2020, orele 16,30.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu

CONTRASEMNEAZA,
SecretarXSeneral,

jr.Moldoyea(nu Elena

Campina, 11 septembrie 2020

Nr. 386



ANEXA
la Dispozitia nr.386/ll septembrie 2020

PRIMAR,
ing.Tiseanu^oria Lauren|iu

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al sedintei ordinare din data de 17 septembrie 2020

1. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.l74/
19 decembrie 2019 privind aprobarea schimbarii destinatiei unui numar de 12
locuinte amplasate in bIocul situat in Municipiul Campina, B-dul Nicolae
Balcescu, nr.48G, tronsonul I, etajul 1 si etajul 2, din locuinte de necesitate, in
locuinte de serviciu pentru medici.

- Ini|iator dl.Tiseanu Horia - Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina.
2. Proiect de hotarare privind darea in administrare Ministerului Mediului,

Apelor si Padurilor - Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, a terenului in
suprafata de 12,00 m.p., delimitat de conturul 34, 35, 36, 37, 34, care face parte
din terenul proprietate publica, in suprafata de 2.418,00 m.p. din masuratori,
(2.245,00 m.p. din acte), situat in Municipiul Campina, str.Bobilna, f.nr.,
Nr.Cadastral/C.F. , T53, Parcela Cp 2630.

- Ini^iator dl.Tiseanu Horia - Laurentiu - Primarul Municipiului Campina.
3. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.24/

27 februarie 2020 privind stabilirea unor masuri financiare la nivelul
Aparatului de specialitate aI Primarului Municipiului Campina, precum si
pentru institutiile publice/serviciile publice cu sau fara personalitate juridica
subordonate autoritatii publice.

- IniJiator dl.Tiseanu Horia - Laurentiu - Primarul Municipiului Campina.
4. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexelor nr.l si

nr.2 la H.C.L. nr.l22/27 august 2020 cu privire la modificarea si completarea
Anexelor nr.l si nr.2 la H.C.L. nr.27/27 februarie 2020 privind alocarea unor
sume de bani pentru sustinerea financiara a unor manifestari culturale,
artistice, sportive si educative organizate de ConsiIiul local, in anul 2020,
modificata si completata prin H.C.L. nr.76/25 iunie 2020.

- Inrfiatori: membrii Comisiei de specialitate sanatate, cultura, invatamant,
culte si tineret, sport si turism.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a
terenului in suprafa(a de 162,00 m.p., situat in Municipiul Campina, B-dul
Carol I, nr.ll9, Nr.CadastraVC.F.28419, T83, Parcela Cc 1003.

- Inh;iatori: membrii Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului,
urbanism, ecologie si protectia mediului.

6. Intrebari, interpelari, diverse.

INTOCMIT

Nume, prenume

jr.Moldoveanu Elena

Functia publica
Secretar General

Municipiul Campina

Semnatura

'C'"Is

Data

1 1 sept.2020

edit.B.L.


