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DISPOZIJIE
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campina,

m $edin{a ordinara, din data de 30 iunie 2022

In baza art.22, alin.(l) si art.23, alin.(l), lit."a" si alin.(5) din Regulamentul
de organizare si functionare al Consiliului local, aprobat prin H.C.L. nr.l81/
25 noiembrie 2021, modificat si completat prin H.C.L. nr.66/31 martie 2022;

In temeiul art.l33, alin.(l), art.l34, alin.(l), lit."a", alin.(2), alin.(3), lit."a",
alin.(5), art.l35, alin.(l) 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 dispozitie.

Art.l.(l) - Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Campina m $edin^a
ordinara pentru data de 30 iunie 2022, orele 17,00, in sala mica a Casei
Tineretului Campina.

(2) - Lucrarile $edin|ei ordinare ale Consiliului local al Municipiului
Campina se vor desfe$ura prin participarea fizica a consilierilor locali.

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

(2) - Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi insotite de
documentele de prezentare si nominalizarea comisiilor de specialitate care vor
intocmi Avize la proiectele de hotarare, se pun la dispozitie in format electronic.

(3) - Conform prevederilor legale si Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului local, consilierii locali pot formula si depune
amendamente asupra proiectelor de hotarari.

Art.3. - Secretarul General al Municipiului Campina va asigura procedurile
de convocare a Consiliului local in conditiile prevazute de lege, pentru $edinJa din
data de 30 iunie, orele 17,00.

PRIMAR,
Moldovean#i Ioan - Alin

CONTRASEMNEAZA,
SecretarGeneral,

Moldoveanu Elena

Campina, 24 iunie 2022
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ANEXA
la Dispozitia nr.472/24 iij_nl

MoIdoveanu,

PROIECTUL ORDINII DE Z
aI sedintei ordinare din data de 30 iunie

1. Proiect de hotarare Nr.l35/17 iunie 2022 privind participarea
Municipiului Campina Ia majorarea capitalului social aI Societatii Hidro
Prahova S.A.

- Initiator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
2. Proiect de hotarare Nr.l48/24 iunie 2022 privind aprobarea procedurii de

organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei vacante de
director al Casei TineretuIui Campina, precum si a criteriilor de selectie a
candidatilor.

- Initiator dl.MoIdoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
3. Proiect de hotarare Nr.l38/21 iunie 2022 pentru modificarea Anexei

nr.2 la H.C.L. nr.7/27 ianuarie 2022 privind aprobarea Organigramei si a
Statului de functii al Spitalului Municipal Campina, modificata prin H.C.L.
nr.61/31 martie 2022.

- IniJiator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
4. Proiect de hotarare Nr.l43/21 iunie 2022 pentru modificarea Anexei la

H.C.L. nr.43/23 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare
si functionare al Clubului Pensionarilor din Municipiului Campina

- Inijiator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
5. Proiect de hotarare Nr.l42/21 iunie 2022 pentru modificarea si

completarea art.l4, art.l5 si art.22 din Anexa la H.C.L. nr.lO/26 ianuarie 2017
privind aprobarea Regulamentului de Organizare $i Functionare al Casei
Municipale de Cultura "Geo Bogza" Campina.

- Initiator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
6. Proiect de hotarare Nr.l41/21 iunie 2022 pentru modificarea si

completarea Anexei la H.C.L. nr.l33/31 august 2017 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor proprietate publica
a Municipiului Campina, modificata si completata ulterior.

- Inidator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
7. Proiect de hotarare Nr.l47/23 iunie 2022 pentru modificarea si

completarea Anexei la H.C.L.nr.83/28 aprilie 2022 privind repartizarea de
fonduri banesti unor unitati de cult apartinand cultelor religioase recunoscute
din Romania, de pe raza Municipiului Campina, in anul 2022.

- Initiator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.



8. Proiect de hotarare Nr. 139/21 iunie 2022 pentru mcetarea valabilitatii
Hotararii Consiliului Local al MunicipiuIui Campina nr.86 din 28 aprilie 2022
privind majorarea cu 250% a impozitului pe teren, aferent anului 2023,
pentru terenul in suprafata de 1.408,68 m.p., situat in intravilanul
MunicipiuIui Campina, str.Grivitei, nr.87, Judetul Prahova, proprietatea d-nei
Ciobanu Stanca, ca urmare a constatarii starii de teren nemgrijit.

- Inifiator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul MunicipiuIui Campina.
9. Proiect de hotarare 136/17 iunie 2022 privind aprobarea participarii

MunicipiuIui Campina la finantarea proiectului "Renovarea si modernizarea
Gradinitei - cresa "Fat frumos", din orasuI Cimislia", Raionul Cimislia,
Republica Moldova.

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

10. Proiect de hotarare Nr. 140/21 iunie 2022 pentru modificarea si
completarea H.C.L. nr.88 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea inchirierii
prin licita{ie publica a spatiului situat la parterul Casei Municipale de Cultura
"Geo Bogza", in suprafata totala de 92,07 m.p., pentru desfasurarea unei
activitati comerciale Cocktails Cafe&Wine Bar.

- IniJiator dl.Duran Andrei - consilier local.
11. Proiect de hotarare Nr.l37/17 iunie 2022 privind infiintarea Bibliotecii

Municipale, institutie de drept public, cu personalitate juridica, in subordinea
Consiliului local.

- IniJiatori: dl.Horatiu Zagan-Teodor, d-na Lupu Livia-Rodica, dl.Duran
Andrei si dl.Davidescu Florin-Liviu - consilieri locali.

12. Proiect de hotarare Nr. 144/23 iunie 2022 privind aprobarea
inventarierii si atestarea apartenentei Ia domeniuI privat aI MunicipiuIui
Campina a terenului in suprafata de 564,00 m.p., situat in Municipiul
Campina, str.Geo Bogza, nr.4, Tarla 67, Parcela Cc, F 3569 partial, Judetul
Prahova.

- Inifiatori: d-na Gheorghe Roxana-Elena, dl. Ene Bogdan-Constantin,
dl.Filip Costel si dl. Marcu Florin - consilieri locali.

13. Intrebari, interpelari, diverse.

INTOCMIT

Nume, prenume

Moldoveanu Elena

Functia publica
Secretar General

Municipiul Campina

Semmtura

( :h,
Data

24 iunie 2022

edit.I.G.


