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DISPOZI!IE
privind convocarea Consiliului Local al MunicipiuIui Campina,
in sedin{a extraordinara, convocata de indata,
din data de 16 septembrie 2021
In baza art.24, alin.(4) si art.28, alin.(21) din Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului local, aprobat prin H.C.L. nr.8/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art.l33, alin.(2), lit."a", art.l34, alin.(4) si alin.(5) si art.l96,
alin.(l), lit."b" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu
modiflcarile si completarile ulterioare,

Primarul MunicipiuIui Campina emite prezenta dispozi{ie.
Art.l. - Se convoaca Consiliul Local al MunicipiuIui Campina in $edinJa
extraordinara, convocata de indata, pentru data de 16 septembrie 2021, orele
17,00, in sala mica a Casei TineretuIui Campina.
Art.2. - Proiectul ordinii de zi este prevazut in ANEXA, care face parte
integranta din prezenta dispozitie.
Art.3. - Secretarul General al MunicipiuIui Campina va asigura procedurile
de convocare a Consiliului local in conditiile prevazute de lege, pentru $edinJa din
data de 16 septembrie 2021, orele 17,00.
PPUMAR,
MoIdoveafau Ioan - Alin

CONTRASEMNEAZA,
SecretarX3eneral,
MoIdoveVnu Elena
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Nr. 534

ANEXA
la Dispozitia nr.534/15 septembrie 2021
PRIMAR,
Moldoveai

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al sedintei extraordinare, convocata de indata,
din data de 16 septembrie 2021

1. Proiect de hotarare nr.l51/15 septembrie 2021 privind aprobarea
rectificarii bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea rectificarii
bugetelor ordonatorilor terJiari de credite pe anul 2021.
- Ini|iator dI.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
2. Proiect de hotarare nr.l52/15 septembrie 2021 privind aprobarea
dezlipirii imobilului proprietate publica a Municipiului Campina, in
suprafata de 7.515,00 m.p. din masuratori si 7.558,00 m.p. din acte, situat in
Municipiul Campina, str.Voila, nr.l9, Tarla 48, Judetul Prahova, cu
Nr.Cadastral/Carte funciara 27774.
- Ini^iator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
3. Proiect de hotarare nr.l50/14 septembrie 2021 privind aprobarea
trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Campina a
unei constructii cu durata normala de utilizare consumata m vederea scoaterii
din functiune, casarii si demolarii acesteia.
- Ini|iator dl.Nica Emil - Dan - Cristian - consilier local.
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