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DISPOZIJIE
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campina,

in sedin(a ordinara, din data de 25 noiembrie 2021

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 Municipiului Campina emite prezenta dispozifie.

Art.l. - Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Campina in $edin{a
ordinara pentru data de 25 noiembrie 2021, orele 17,00, in sala mica a Casei
Tineretului Campina.

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

Art.3. - Secretarul General al Municipiului Campina va asigura procedurile de
convocare a Consiliului local in conditiile prevazute de lege, pentru $edin{a din data
de 25 noiembrie 2021, orele 17,00.

-Alin

CONTRASEMNEAZA,
Secreta^0eneral,

MoldovMqu Elenai *(S

Campina, 19 noiembrie 2021

Nr. 1091



ANEXA
la Dispozitia nr.l091/19 npjgm^ne 2021

PRIMAI
Moldoveam

PROIECTUL ORDINII DE
al sedintei ordinare din data de 25 noie

1. Proiect de hotarare nr.206/19 noiembrie 2021 privind a^^g^Nfontului
de execufie pe trimestrul III a bugetului IocaI al Municipiului Campina, a
contului de execu{ie a bugetului imprumuturilor externe si interne si aprobarea
contului de execufie pe trimestrul III a bugetelor ordonatorilor terJiari de
credite, pe anuI 2021.

- Ini^iator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
2. Proiect de hotarare nr.205/19 noiembrie 2021 privind aprobarea

rectificarii bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea rectificarii
bugetelor ordonatorilor terJiari de credite pe anul 2021.

- Ini{iator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
3. Proiect de hotarare nr.204/19 noiembrie 2021 privind actualizarea

documenta{iei tehnico - economice (faza D.A.L.I), a indicatoriIor tehnico -
economici, a anexei privind descrierea sumara a investifiei propusa a fi realizata
prin proiectul ,,Infiintarea unui centru comunitar integrat medico-sociaP' si a
fisei de proiect.

- Inipator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
4. Proiect de hotarare nr.202/19 noiembrie 2021 privind trecerea imobilului

compus din constructie - Sala de Educatie Fizica Scolara, cu numar cadastral
22729-Cl si terenul aferent acesteia, cu numar cadastral 22729, ambele inscrise
in C.F. nr. 22729,situat in Municipiul Campina, str.Eruptiei, nr.7, Judetul
Prahova, din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Campina.

- Ini{iator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
5. Proiect de hotarare nr.l94/15 noiembrie 2021 pentru modificarea si

completarea nr.crt.44, nr.crt.l77, nr.crt.l89 si nr.crt.379 din Anexa la H.C.L.
nr.l24/26 august 2021 privind aprobarea Statului de func{ii al Spitalului de
Psihiatrie Voila.

- Ini^iator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
6. Proiect de hotarare nr.l95/15 noiembrie 2021 pentru modificarea si

completarea Anexei la H.C.L. nr.78/27 mai 2021 privind repartizarea de fonduri
banesti unor unita(i de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din
Romania, de pe raza Municipiului Campina, in anul 2021.

- Inijiator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
7. Proiect de hotarare nr.l93/15 noiembrie 2021 privind aprobarea

Regulamentului de organizare si functionare aI Consiliului Iocal al Municipiului
Campina.

- Initiatori - d-na Girbacica Adina si d-nii Cretu Valentin-Mihai si Nica
Emil-Dan-Cristian - consilieri locali.

8. Proiect de hotarare nr. 196/16 noiembrie 2021 privind acceptarea donatiei
unor terenuri proprietatea S.C. Fibec Holding S.R.L. - in reorganizare.

- Initiatori: d-nii Cretu Valentin-Mihai si Marcu FIorin - consilieri locali.



9. Proiect de hotarare nr.l99/19 noiembrie 2021 pentru modificarea si
compIetarea art.l4 din RegulamentuI de organizare si functionare al Clubului
Sportiv Campina, aprobat cu modificari si completari prin H.C.L. nr.l38/27
octombrie 2016.

- Initiator dl.Rat Cosmin - Gicu - consilier local.
10. Proiect de hotarare nr.203/19 noiembrie 2021 privind aprobarea

repartizarii locuintei construita de A.N.L., prin credit ipotecar, aflata in
administrarea Municipiului Campina, situata in Municipiul Campina,
str.Erup(iei, nr.lD, bl.E6, ap.9, catre d-na Marin Mihaela Carmen.

- Initiatori: membrii Comisiei buget, finante, programe finantare
europeana, administrarea domeniului public si privat si agricuItura.

11. Proiect de hotarare nr.200/19 noiembrie 2021 privind aprobarea
procedurii de evaluare pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea
cererilor in vederea inchirierii unui spatiu pentru sediu catre asociatii sportive,
constituite in baza O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

- Initiator dI.Davidescu Florin-Liviu - consilier local.
12. Proiect de hotarare nr.207/19 noiembrie 2021 privind schimbarea

destina{iei spatiului in suprafata de 238,11 m.p. din cladirea proprietate publica
a Municipiului Campina, situata in Municipiul Campina, B-dul Nicolae
Balcescu, nr.45, Nr.Cadastral 29244-Cl/C.F. 29244, in vederea darii in
administrare Clubului Sportiv Campina, persoana juridica de drept public din
subordinea Consiliului local.

- Initiatori: d-nii Briciu Liviu Mihai si Rat Cosmin-Gicu - consilier locali.
13. Proiect de hotarare nr.l98/18 noiembrie 2021 privind vanzarea terenuIui

proprietate privata a Municipiului Campina, in suprafata de 80,00 m.p., situat
in Municipiul Campina, str.Mihail Kogalniceanu, nr.l5, Judetul Prahova,
Nr.Cadastra^C.F. 28102, prin exercitarea dreptului de preemtiune de catre
dl.Toma Nicolae.

- Initiatori: d-na Gheorghe Roxana si d-nii Ene Bogdan-Constantin, Filip
Costel si Rat Cosmin-Gicu - consilieri locali.

14. Proiect de hotarare nr.l97/18 noiembrie 2021 privind vanzarea terenului
proprietate privata a Municipiului Campina, in suprafata de 516,00 m.p., situat
in Municipiul Campina, str.Petrolistului, nr.8, Judetul Prahova,
Nr.CadastraVC.F. 28917 ^r.Cadastra^C.F. vechi 28063), prin exercitarea
dreptului de preemtiune de catre dl.Toma Nicolae.

- Initiatori: d-na Gheorghe Roxana si d-nii Ene Bogdan-Constantin, Filip
Costel si Rat Cosmin-Gicu - consilieri locali.

15. Informare privind procedura derulata de autoritatile publice locale ale
Municipiului Campina pentru preluarea in domeniul public a Cinematografului
Central, situat in Municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.69 si a terenului aferent,
precum si prezentarea corespondentei realizata in acest sens cu Ministerul Culturii -
Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor RomaniaFilm.

16. Intrebari, interpelari, diverse.
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