
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETULPRAHOVA

HOTARARE
pentru modificarea si completarea Anexei la Hotararea ConsiIiulwtLocalal

Municipiului Campina nr.l3 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare a ServiciuIui Public de

Administrare si Exploatare a Pietei CentraIe Agroalimentare a Municipiului
Campina, modificata si completata

Avand m vedere Referatul de aprobare nr.25.954/24 iunie 2021 al d-nelor/d-lor
Girbacica Adina, Dumitrache Liviu, Lupu Livia-Rodica, Sabo Aron si Marcu Florin -
consilieri locali, prin care propun modificarea si completarea Anexei la Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Campina nr.l3 din 31 ianuarie 2019 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a ServiciuIui Public de
Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina,
modificata si completata;

Tinand seama de:
- raportul nr.26.148/24 iunie 2021, promovat de Directia juridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisiei buget, fman^e, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public $i privat si agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisiei administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.26.149/24iunie2021;

A

In conformitate cu prevederile:
- 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, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- art.l29, alin.(l), alin.(2), lit."d" si alin.(7), lit."s" din O.U.G. nr.57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

!n temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

ConsiliuI local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Se aproba modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului
Local al Municipiului Campina nr.l3 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare a ServiciuIui Public de Administrare si
Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina, modificata si
completata prin Hotararea Consiliului Local Campina nr.39/23.04.2019, dupa cum
urmeaza:



Art.l5 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
"Art.l5.(l) - S.P.A.E.P.C.A. este condus de un director numit prin _aet

administrativ emis de Primarul Municipiului Campina, Tn urma concUrsului desfasurat
conform prevederilor legale si de un Comitet Director, numit prin hotarare a
Consiliului Local al Municipiului Campina.

(2) - Conducerea curenta a S.P.A.E.P.C.A. Campina este'asiguratade
director, care este subordonat direct Primarului Municipiului Campina, director
adjunct/contabil sef si sef birou venituri, subordonati directorului, conform
organigramei.

(3) - Comitetul Director este format din noua membri, si anume:
a) trei membri numiti de Primarul Municipiului Campina din randul

salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al acestuia;
b) cinci membri alesi prin vot de catre Consiliul Local al Municipiului

Campina din randul consilierilor locali, dupa cum urmeaza:
- dl.Sabo Aron;
- dl.Marcu Florin;
- dl.Grama Cezar;
- d-na Vane Viorica;
- d-na Lupu Livia.

c) Directorul S.P.A.E.P.C.A. care are si calitatea de presedintele al
Comitetului Director.

(4) - Membrii Comitetului Director sunt alesi/numiti pe perioada
mandatului Consiliului Local.

(5) - Comitetul Director va avea urmatoarele atributii:
a) avizeaza si propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului

Campina Regulamentul de Organizare si Functionare a S.P.A.E.P.C.A.;
b) avizeaza, in vederea aprobarii de catre Consiliul Local al

Municipiului Campina, bugetul de venituri si cheltuieli si propunerile referitoare la
rectificarile bugetare;

c) analizeaza si avizeaza raportul de activitate anual al directorului
S.P.A.E.P.C.A., pe care il inainteaza Consiliului local si Primarului Municipiului
Campina;

d) aproba proiectele si programele, altele decat cele care se aproba prin
hotararea Consiliului Local, precum si planurile de activitate si analizeaza periodic
stadiul realizarii acestora;

e) avizeaza executia bugetara;
f) avizeaza strategiile de dezvoltare si le propune Consiliului Local al

Municipiului Campina spre aprobare.
g) verifica situatia elementelor patrimoniale la solicitarea directorului;
h) avizeaza programul anual de achizitii publice;
i) avizeaza si propune spre aprobare Consilului Local al Municipiului

Campina tarifele aplicate pentru serviciile prestate de catre Serviciul Public de
Administrare si Exploatare a Pie|ei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina.

(6) - Comitetul Director functioneaza in baza unui Regulament de
Organizare si Functionare, aprobat prin hotarare a Consiliului local.

(7) - Membrii Comitetului Director al S.P.A.E.P.C.A., pe toata perioada
exercitarii mandatului, nu vor fi remunerati".

2. Art. 38 se modifica si completeaza si va avea urmatorul cuprins:



"Art.38. (1) - Operatiunile privind organizarea si desflsurarea licitatiei publice
sunt indeplinite de Comisia de licitatie constituita prin decizia directorului. Comisia de
licitatie va fi compusa din cinci membri titulari si doi membri supleanti si va avea
urmatoarea componenta:

a) doi membri titulari si un membru supleant din cadrul aparatului de
specialitate S.P.A.E.P.C.A.;

b) trei membri titulari si un membru supleant nominalizati din randul
consilierilor locali, prin hotarare de Consiliul Local, dupa cum urmeaza:

- d-na Girbacica Adina - titular;
- dl.Cretu Valentin - Mihai - titular;
- dl.Davidescu Florin - Liviu - titular;
- dl.Anghelescu Marius - supleant.
(2) - Presedintele si secretarul Comisiei sunt numiti prin decizia

directorului si au drept de vot.
(3) - Membrii Comitetului Director nu pot face parte din comisia de

licitatie.
(4) - Persoanele desemnate sa faca parte din comisia de licitatie vor da o

declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca nu se afla m situatii de
incompatibilitate.

(5) - Comisia va fi legal constituita si va putea lucra in prezenta tuturor
membrilor sai, iar deciziile se iau numai cu votul majoritatii acestora".

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directieijuridice;
- Directiei investitii;
- Serviciului Public de Administrare si Exploatare a Pietei

Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina.

Presedinte de sedin^a, Contrasemneaza,
Consilier, SecretaVGeneral,

FilipCostel Moldov(^nuElena

Campina, 30 iunie 2021
Nr.88



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.25.954/24iunie2021

REFERAT DE APROBARE
Ia proiectul de hotarare pentru modiflcarea si compIetarea Anexei la Hotararea
ConsiIiuIui Local aI Municipiului Campina nr. 13 din 31 ianuarie 2019 privind

aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de
Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului

Campina, modificata si compIetata

Subsemnatii: Girbacica Adina, Dumitrache Liviu, Lupu Livia-Rodica, Sabo
Aron si Marcu Florin - membrii ai Consiliului Local al Municipiului Campina, in
conformitate cu prevederile art.l36, 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, cu modificarile si completarile
ulterioare, supunem analizei si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare
privind modificarea si compIetarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Campina nr. 13 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de
Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului
Campina, modificata si compIetata.

Prin proiectul de hotarare propunem ca art.l5 din Regulament sa se modifice si
sa se completeze, dupa cum urmeaza :

Art.l5.(l) - S.P.A.E.P.C.A. este condus de un director numit prin act
administrativ emis de Primarul Municipiului Campina, in urma concursului desfasurat
conform prevederilor legale si de un Comitet Director, numit prin hotarare a
Consiliului Local al Municipiului Campina.

(2) - Conducerea curenta a S.P.A.E.P.C.A. Campina este asigurata de
director, care este subordonat direct Primarului Municipiului Campina, director
adjunct/contabil sef si sef birou venituri, subordonati directorului, conform
organigramei.

(3) - Comitetul Director este format din noua membri, si anume:
a) trei membri numiti de Primarul Municipiului Campina din randul

salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al acestuia;
b) cinci membri alesi prin vot de catre Consiliul Local al

Municipiului Campina din randul consilierilor locali;
c) Directorul S.P.A.E.P.C.A. care are si calitatea de presedintele al

Comitetului Director.
(4) - Membrii Comitetului Director sunt alesi/numiti pe perioada

mandatului Consiliului Local.
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(5) - Comitetul Director va avea urmatoarele atributii :
a) avizeaza si propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului

Campina, Regulamentul de Organizare si Functionare a S.P.A.E.P.C.A.;
b) avizeaza, in vederea aprobarii de catre Consiliul Local al Municipiului

Campina, bugetul de venituri si cheltuieli si propunerile referitoare la rectificarile
bugetare;

c) analizeaza si avizeaza raportul de activitate anual al directorului
S.P.A.E.P.C.A., pe care il inainteaza Consiliului local si Primarului Municipiului
Campina;

d) aproba proiectele si programele, altele decat cele care se aproba prin
hotararea Consiliului Local, precum si planurile de activitate si analizeaza periodic
stadiul realizarii acestora;

e) avizeaza executia bugetara;
f) avizeaza strategiile de dezvoltare si le propune Consiliului Local al

Municipiului Campina spre aprobare.
g) verifica situatia elementelor patrimoniale la solicitarea directorului;
h) avizeaza programul anual de achizitii publice;
i) avizeaza si propune spre aprobare Consilului Local al Municipiului

Campina tarifele aplicate pentru serviciile prestate de catre Serviciul Public de
Administrare $i Exploatare a Pie^ei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina.

(6) - Comitetul Director functioneaza in baza unui Regulament de
Organizare si Functionare , aprobat de acesta."

De asemenea, propunem ca art. 38 din Regulament sa fie modificat si
completat, dupa cum urmeaza :

"Art.38. (1) - Operatiunile privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice
sunt indeplinite de Comisia de licitatie constituita prin decizia directorului. Comisia
de licitatie va fi compusa din cinci membri titulari si doi membri supleanti si va avea
urmatoarea componenta:

a) doi membri titulari si un membru supleant din cadrul aparatului de
specialitate S.P.A.E.P.C.A.;

b) trei membri titulari si un membru supleant nominalizati din randul
consilierilor locali, prin hotarare de Consiliul Local.

(2) - Presedintele si secretarul comisiei sunt numiti prin decizia
directorului si au drept de vot.

(3) - Membrii Comitetului Director nu pot face parte din comisia de
licitatie.

(4) - Persoanele desemnate sa faca parte din comisia de licitatie vor da
o declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca nu se afla in situatii de
incompatibilitate.

(5) - Comisia va fi legal constituita si va putea lucra in prezenta tuturor
membrilor sai iar deciziile se iau numai cu votul majoritatii acestora."

Motivatia luarii deciziei de modificare a Regulamentului vine din nevoia de a
ajuta administratia S.P.A.E.P.C.A. sa-si organizeze mai bine activitatea. Consideram
ca un Comitet Director are mai mare putere de decizie in aspecte importante pentru
buna administrare si functionare.
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Prezentul proiect de hotarare isi propune sa imbunatateasca capacitatea de
decizie la nivelul administratiei S.P.A.E.P.C.A.. Participarea publica creste
transparenJa procesului de luare a deciziilor si eficienta actului de administrare.

Implicarea noastra, a consilierilor locali alesi ca reprezentanti ai cetatenilor din
Campina si in stransa legatura cu acestia, in luarea deciziilor in cadrul conducerii
S.P.A.E.P.C.A. face ca personalul administra|iei sa fie mai responsabil fata de
rezultatele actului administrativ pe care il initiem impreuna. De asemenea, prin
expertiza profesionala a personalului din aparatul de specialitate al Primarului care va
participa la luarea deciziilor se aduce un plus de valoare actului administrativ.

Legea transparen^ei asigura deschiderea activita^ii administratiei publice
centrale $i locale catre ceta^eni prin intermediul a doua mecanisme importante:

1. Participarea publicului la procesul de elaborare a reglementarilor;
2. Participarea publicului la procesul de luare a deciziilor.

Fata de cele mentionate anterior, supunem aprobarii Consiliului local al
Municipiului Campina proiectul de hotarare privind modificarea si completarea
Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Campina nr. 13 din 31 ianuarie
2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului
Public de Administrare si Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului
Campina, modificata si completata .

Cadrul legal aplicabil:
- art.l29,alin. (l), alin.(2), lit."d", alin. (7), lit. "s", art.l96, alin.(l), lit."a",

coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIERI LOCAiI,
Girbacica Adina
Dumitrache Liviu^
Lupu Livia-Rodic
Sabo Aron
Marcu Florin

Sorin.Modrogan
Text Box




