
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind alegerea presedinteIui de sedinta

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.24.736/27 octombrie 2020 al d-lui
Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
alegerea presedinteIui de sedinta;

- raportul nr.24.940/29 octombrie 2020, promovat de Directia juridica din
cadrul Primariei Municipiului Campina;

- raportul nr.24.768/27 octombrie 2020, promovat de Serviciul administratie
publica locala din cadrul Primariei Municipiului Campina;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr. 24.941/29 octombrie 2020;

- Ordinul nr.426/27 octombrie 2020 emis de Prefectul Judetului Prahova
privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al
Municipiului Campina, judetul Prahova, la data de 26 octombrie 2020;

*.

In conformitate cu prevederile:
- art.ll din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local,

aprobat prin H.C.L. nr.8/30 ianuarie 2020, modificat si completat prin H.C.L.
nr.41/26 martie 2020;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/20QO privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l23, alin.(l) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Aproba alegerea d-lui Briciu Liviu Mihai, in calitate de presedinte
de sedinta al Consiliului local legal constituit, pe o perioada de 1 (una) luna.

(2) - Dupa expirarea perioadei prevazute la alin.(l), calitatea de
presedinte de sedinta se stabileste in ordinea alfabetica a numelui consilierilor locali
pe o perioada de 1 (una) luna.

Art.2. - In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, calitatea de
presedinte al sedintei respective o va avea urmatorul consilier local in ordinea
alfabetica a numelui.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;



Membrilor Consiliului local;
Direc^iei economice;
Directieijuridice.

Pre$edinte de $edinJa,
Consilier,

Briciu Liviu Mihai

Contrasemneaza,
Secretar General,

Moldo4^anu Elena

Campina, 30 octombrie 2020
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.24.736/27 octombrie 2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind alegerea presedinteIui de sedinta

Subsemnatul Moldoveanu Ioan - Alin, m calitate de Primar al Municipiului
Campina, m conformitate cu prevederile art.,136, alin.(l) si alin.(2) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare si art.6, alin.(3) si art.30 alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,
modificata si completata, supun analizei si aprobarii Consiliului local proiectul de
hotarare privind alegerea presedinteIui de sedinta.

In data de 26 octombrie 2020 a avut loc sedinta privind ceremonia de
constituire a Consiliului local al Municipiului Campina, ocazie cu care au depus
juramintul un numar de 13 consilieri declarati alesi si validati de Judecatoria
Campina, prin Incheierea nr.l34/15 octombrie 2020.

In termen de 3 zile de la data constituirii Consiliului local, Prefectul emite
Ordin privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului
local care se comunica Secretarului General al Municipiului Campina si se aduce la
cunostinta publica.

La solicitarea Compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei
Municipiului Campina se constata necesitatea convocarii Consiliului local in sedinta
extraordinara de indata in vederea rectificarii bugetului local al unitatii administrativ
teritoriale.

Pentru acest motiv, Tn conditiile aprobate prin Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului local, propun prezentul proiect de hotarare privind
alegerea presedinteIui de sedinta, stabilirea perioadei in care acesta va detine
calitatea de presedinte, modalitatea de dobandire a fUnctiei de presedinte, respectiv
in ordine alfabetica, precum si reglementarea situatiei in care pre^edintele de sedinta
lipseste.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.ll din Regulamentul de organizare si functionare al

Consiliului local, aprobat prin H.C.L. nr.8/30 ianuarie 2020, modificat si completat
prinH.C.L.nr.41/26martie2020;

- prevederile art.l23, alin.(l) si art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39,
alin.(l) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.

PRIMAR,
Moldoveanu Ioan - Alin

edit.B.L.


