
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind desemnarea unui membru delegat al Consiliului IocaI al munpfuTui

Campina pentru completarea comisiei locale de recrutare-incorporare,
nominalizarea unui Tnlocuitor si stabilirea Iocatiei Tn care Tsi va desfasura

activitatea comisia in municipiul Campina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.l3.825/31 martie 2022 al d-lui
Dumitrache Liviu - consilier local, prin care propune desemnarea unui membru
delegat al Consiliului local al municipiului Campina pentru completarea comisiei
locale de recrutare-incorporare, nominalizarea unui inlocuitor si stabilirea locatiei in
care isi va desfesura activitatea comisia in municipiul Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.l3.826/31 martie 2022, intocmit de Biroul pentru Situatii de

Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.l3.827/31 martie 2022, intocmit de Serviciul administrarea

domeniului public si privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia 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.l3.828/31martie2022;

^

In conformitate cu prevederile:
- art.27, alin.(6) si art.28 din Legea nr.446/2006 privind pregatirea populatiei

pentru aparare , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art.3 din Legea nr.395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a

serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat,
actualizata;

- art.23 din Legea nr.355/2009 privind regimul starii de mobilizare partiala
sau totala a fortelor armate si al starii de razboi, cu modificarile si completarile
ulterioare;

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

fn 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 IocaI al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. Se desemneaza reprezentantii Consiliului Local al Municipiului
Campina in comisia locala de recrutare-incorporare, dupa cum urmeaza :

a) Dl.Filip Costel - membru delegat;
b) Dl.Briciu Liviu-Mihai - inlocuitor al membrului delegat.

Art.2. - Aproba locatia in care isi va desfIsura activitatea Comisia locala de
recrutare-incorporare, in imobilul proprietatea publica a Municipiului Campina,
incaperile l-5, situat in str. Nicolae Balcescu, nr. 45, identificat in planul de situatie
ANEXA la prezenta hotarare.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Prahova ;
- Primarului Municipiului Campina;
- Viceprimarului Municipiului Campina;
- Centrului Militar Judetean Prahova.
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPlNA

CONSILIER
Nr.l3.825/31martie2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectuI de hotarare privind desemnarea unui membru delegat al Consiliului

IocaI al Municipiului Campina pentru incadrarea comisiei locale de recrutare-
incorporare, nominalizarea unui inlocuitor si stabilirea locatiei in care isi va

desfasura activitatea comisia in municipiul Campina

Subsemnatul Dumitrache Liviu - consilier local, in conformitate cu prevederile
art.l36, alin.(l) si alin.(2) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ 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 proiectuI de hotarare privind
desemnarea cate unui membru delegat al Consiliului local al municipiului
Campina pentru incadrarea comisiei locale de recrutare-incorporare,
nominalizarea unui inlocuitor si stabilirea locatiei in care isi va desfasura
activitatea comisia in municipiul Campina.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza adresa nr. 3433/08.03.2022 a
Centrului Militar Judetean Prahova, inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub
nr. 12610/28.03.2022, prin care se solicita desemnarea de catre Consiliul Local al
Municipiului Campina a unui membru pentru incadrarea comisiei locale de recrutare-
incorporare, precum si nominalizarea unui inlocuitor al acestuia si stabilirea locatiei in
care isi va desfasura activitatea comisia in municipiul Campina. Prin referatul intocmit
de Tudose Octavian - Sef Birou pentru Situatii de urgenta se subliniaza necesitatea
initierii proiectului de motivat de solicitarea mai sus mentionata.

Urgenta promovarii proiectului de hotarare este justificata avand in vedere
termenul de 31.03.2022in aceeasi adresa.

Fata de cele susmentionate, supun analizei si aprobarii Consiliului local proiectuI
de hotarare privind desemnarea a unui membru delegat al Consiliului local al
municipiului Campina pentru incadrarea comisiei locale de recrutare-incorporare,
nominalizarea unui inlocuitor si stabilirea locatiei in care isi va desfasura activitatea
comisia in municipiul Campina.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.27, alin.(6) si art.28 din Legea nr. 446/2006 privind pregatirea

populatiei pentru aparare , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile art. 3 din Legea nr.395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a

serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat ,
actualizata;

- prevederile art.23 din Legea nr.355/2009 privind regimul starii de mobilizare
partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- prevederile art.l29, alin.(2), lit."d" si alin.(7), lit."h si 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.

CONSILIER, VX
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