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D I S P O Z I J I E
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campina,

in sedin{a ordinara, din data de 28 ianuarie 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 sedinJa
ordinara pentru data de 28 ianuarie 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 sedin$a din data
de 28 ianuarie 2021, orele 17,00.

PRIMAR,
MoldoveaftCi Ioan Alin

Campina,

Nr.
ianuarie 2021

CONTRASEMNEAZA,
SecroO*r&eneral,

Moldok4anu Elena



ANEXA
la Dispozitia nr.j5M_/J& ianuarie 2021

PRIMAR,
Moldoveanu Joan A^̂ ^

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al sedintei ordinare din data de 28 ianuarie

1. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoaTn*for cu
handicap grav, desfasurata in semestrul II al anului 2020.

2. Raport privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol, pe
trimestrele III si IV ale anului 2020.

3. Proiect de hotarare privind acordarea de burse $colare pentru elevii din
unitatile de inva{amant din Municipiul Campina, pentru anul 2021.

- Inu:iator dl.Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina.
4. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.l62/03

decembrie 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de investitii "Modernizare strada Buciumului".

- Ini|iator dl.MoIdoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de

interes local ce se vor efectua pe domeniuI public sau privat al Municipiului
Campina de catre persoaneIe beneficiare de venit minim garantat, conform
prevederilor Legii nr.416/2001, pentru anuI 2021.

- IniJiator dl.Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru ,,Amplasare 6 corturi industriale, 6 containere (birouri, vestiare, grupuri
sanitare), cabina poarta, sistematizare verticala teren, creare accese,
reamplasare cort industrial, alei auto-pietonale, organizare de santier -
constructii provizorii pe o perioada de 5 ani" (St = 4889 mp), pe teren situat in
Municipiul Campina, str.Bobilna, nr.8, beneficiar S.C. Zone Construct S.R.L.,
cu sediul social in Municipiul Campina, str.BobiIna, nr.8.

- Inu;iatori : dl.Moldoveanu Ioan AIin - Primarul Municipiului Campina si
membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru "ConsoIidare, extindere si mansardare cu recompartimentare,
remodelare si modernizare locuinta P, refacere sarpanta si invelitoare cu
schimbarea formeIor si pantelor" (St = 901 mp), pe teren situat in Municipiul
Campina, str.Redutei, nr.4, beneficiar dl.Ponea Mircea, domiciliat in Bucuresti,
Soseaua Pantelimon nr.326, bl.D2, sc.A, et.l2, ap.47, sector 2.

- Inh;iatori : dl.Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina si
membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului.



8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru ,,Construire imobil (C3) P+lE cu spatiu comercial la parter si birouri la
etaj; modernizare magazie (C2) construita fara autorizatie de construire,
schimbare destinatie cladire existenta (C1) din cazarma pompieri in spatii
pentru comert - alimentatie publica; refacere imprejmuire, organizare de
santier; amenajare accese auto si pietonale spre si din incinta, amenajare locuri
de parcare" (St = 1493 mp), pe teren situat in Municipiul Campina,
str.Petrolistului, nr.2, beneficiari Spiridon Daniel si Spiridon Rodica, domiciliati
in Municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.43, bl.23J, et.2, ap.6.

- Ini^iatori: dl.Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina si
membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protec{ia
mediului.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru ,,Construire casa praznicala, spafiu comercial, refacere imprejmuire,
organizare de santier" (St = 991 mp), pe teren situat in Municipiul Campina,
B-dul Carol I, nr.87, beneficiari dl.Marin Nicolae-Marian si d-na Marin
Mihaela-Alina, domiciliati in Municipiul Campina, B-dul Carol I, nr.l39.

- Ini^iatori : dl.Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina si
membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protec{ia
mediului.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru ,,Construire pensiune turistica (Dl+D2+P+2E+M-supanta), fosa septica
ecologica, alei carosabile si pietonale, parcare, imprejmuire si organizare de
$antier" (St = 8.654 mp), pe teren situat in Municipiul Campina, B-dul Carol I,
nr.319, beneficiar S.C. Fruit Invest LV S.R.L., cu sediul social in Comuna Valea
Doftanei, sat Tesila, str.Carabanu nr.979.

- Ini|iatori : dl.Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina si
membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protec{ia
mediului.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru ,,Construire platforma betonata pentru dezmembrare VSU, parcare,
amplasare rafturi metalice pentru VSU si organizare de santier; desfiintare
integrala C1 si C4, desfiintare partiala C2; schimbare destinatie C2 din moara
in hala dezmembrari VSU si depozit piese VSU; schimbare destinatie C3 din
hala productie in spatii birouri si depozitare piese auto SVU; reabilitare si
modificare fatade C3; construire hala dezmembrari VSU si organizare de
santier", pe teren situat in intravilanul Municipiului Campina, B-dul Nicolae
Balcescu, nr.l, beneficiar d-na Vasi Renata-Iuliana, domiciliata in Municipiul
Campina, str.Beiu$ nr.2 bis.

- Ini|iatori : dI.Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina si
membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protec{ia
mediului.



12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru ,,Construire parc comerciaI, parcare, alei carosabile si pietonale, zone
verzi, totem semnal, organizare de santier" (St = 9934 mp), pe teren situat in
Municipiul Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.44 B, beneficiar S.C. Cometex
S.R.L., cu sediul social in Comuna Voluntari, Soseaua Nord, nr.lO, Cladirea
Global City Business Park, Corpul 011, Sala de Meeting, nr.l, etaj 10,
jud.Ilfov.

- Initiatori : dl.Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina si
membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protec{ia
mediului.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de
asistenta juridica intre Spitalul Municipal Campina si un Cabinet de avocatura.

- Initiator - d-na Lupu Livia-Rodica - consilier local.
14. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea art.l din H.C.L.

nr.l54/26 noiembrie 2020 privind numirea reprezentan{ilor Consiliului local al
Municipiului Campina in Consiliile de administratie ale Spitalului Municipal
Campina si ale Spitalului de Psihiatrie Voila, modificata si completata prin
H.C.L. nr.l77/23 decembrie 2020.

- Initiator - d-na Lupu Livia-Rodica - consilier local.
15. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,,Ceta{ean de onoare

post - mortem al Municipiului Campina", d-lui Paolo Gozzo.
- Initiatori: membrii Comisiei sanatate, cultura, Tnvatamant, culte si

tineret, sport si turism.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind

administrarea parcarilor prevazute cu parcometre aflate pe domeniul public al
Municipiului Campina.

- Initiatori: membrii Comisiei administratie publica locala, juridic, relatii
cu publicuI, servicii si comert, s.a.m.d.

17. Intrebari, interpelari, diverse.

INTOCMIT

Nume, prenume

Moldoveanu Elena

Functia publica
Secretar General

Municipiul Campina

Sermi|itura

'b
Data

3^L ianuarie 2021

edit.I.G.


