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DISPOZIJIE
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campina,

in $edin{a ordinara, din data de 28 februarie 2022

In baza art.22, alin.(l) si art.23, alin.(l), lit."a" si alin.(5) din Rdgulamentul
de organizare si functionare al Consiliului local, aprobat prin H.CJ.L. nr.l81/
25noiembrie2021;

fn temeiul art.22, alin.(l), art.l34 si art.l96, alin.(l), lit."b" ^in O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si dompletarile
ulterioare,

Primarul Municipiului Campina emite prezenta dispozi{ie.

Art.l. - Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Campini in $edin{a
ordinara pentru data de 28 februarie 2022, 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 Municipiului Campina va asigura procedurile
de convocare a Consiliului local in conditiile prevazute de lege, pentru$edin{a din
data de 28 februarie 2022, orele 17,00.

PRIMAR,
Moldoveanu Ioan - Alin

Campina, 22 februarie 202

Nr.l22

CONTRASEMNEAZA,
Secret^General,

Moldoye^nu Elena
' toi



ANEXA
la Dispozitia nr.l22/22 februarie 2022

PRIMAR,
Moldoveanu Ioarf Alin.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al sedintei ordinare din data de 28 februarie 20

1. Raport de activitate al Serviciului Public de Admi|
Exploatare a Pietei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina^

2. Proiect de hotarare Nr.38/18 februarie 2022 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea lucrariIor de "M^dernizare
si renovare sala de spectacole din cadruI Casei Municipale de Ciiltura Geo
Bogza, Municipiul Campina".

- Ini{iator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
3. Proiect de hotarare Nr.45/22 februarie 2022 privind aprobarea

documentafiei tehnico - economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico -
economici pentru proiectul "Elaborarea documentatiiIor tehnico|economice
pentru toate fazele de proiectare m vederea restaurarii si punerii T^ valoare a
monumentului istoric Capela "Dumitru V. Hernia" din municipiuI
Campina".

- Ini{iator dI.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
4. Proiect de hotarare Nr.37/18 februarie 2022 privind acordarea unui

mandat special d-lui Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Mtanicipiului
Campina, tn Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneri^tul pentru
Managementul Deseurilor - Prahova".

- Ini{iator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului ^ampina.
5. Proiect de hotarare Nr.44/22 februarie 2022 privind d^semnarea

consilieriIor locali Tn Comisia de evaluare a performantelor profesionale
individuale ale Secretarului General al Municipiului Campina.

- Ini{iator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Carnpina.
6. Proiect de hotarare Nr.43/21 februarie 2022 pentru dpsemnarea

reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Campina in ^omisia de
evaluare a probei de interviu privind organizarea si dejsfasurarea
concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din
unitatile de mvatamant de stat din Municipiul Campina.

- Ini{iator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
7. Proiect de hotarare Nr.36/15 februarie 2022 privind aprobarea

nivelului contributiei lunare de Tntretinere a persoanelor beneficiare de
serviciiIe sociale ale Centrului Rezidential de Asistenta si Reintegrare Sociala
a Persoanelor fara Adapost Campina.

- Ini{iator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
8. Proiect de hotarare Nr.2/10 ianuarie 2022 privind aprobarqa tarifelor

pentru serviciul public de saIubrizare prestat utilizatorilor casnici si non-
casnici de catre S.C. Floricon Salub S.R.L.



- Initiatori: membrii Comisiei administratie publica loc^la, juridic,
relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probIeme socjaIe, spatiu
locativ, s.a.m.d.

9. Proiect de hotarare Nr.3/10 ianuarie 2022 privind modificarea taxei
speciaIe pentru utilizatorii - beneficiari ai serviciului de saIuferizare din
Municipiul Campina, care nu au tncheiat contract de prestari - servicii cu
operatorul de salubrizare al Municipiului Campina.

- Initiatori: membrii Comisiei administratie publica locaIa, juridic,
relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociaIe, spatiu
locativ, s.a.m.d.

10. Proiect de hotarare Nr.40/21 februarie 2022 privind aprobarea
propunerilor de criterii pentru stabiIirea ordinii de prioritate in s^lu{ionarea
cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tinerj, destinate
inchirierii, construite de A.N.L., in Municipiul Campina.

- Initiatori: membrii Comisiei administratie publica locala, juridic,
relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociaIe, spatiu
locativ, s.a.m.d.

11. Proiect de hotarare Nr.41/21 februarie 2022 privind apro^area listei
cuprinzand soIicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta cu chirie din
f6ndul locativ al Municipiului Campina, in anul 2022.

- Initiatori: membrii Comisiei administratie publica locala, juridic,
relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociaIe, spatiu
locativ, s.a.m.d.

12. Proiect de hotarare Nr.31/7 februarie 2022 privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului LocaI al Municipiului Campina in Cbmisiile de
examinare ce se constituie pentru concursurile organizate de Spitalul
Municipal Campina.

- Initiatori: d-nele Lupu Livia-Rodica si Girbacica Adina s| dl. Cretu
Valentin-Mihai - consilieri locali.

13. Proiect de hotarare Nr.42/21 februarie 2022 privind aloc|area unor
sume de bani pentru sustinerea financiara a unor manifestari culturale,
artistice, sportive si educative organizate de Consiliul Local, in anul 2022.

- Initiatori: membrii Comisiei sanatate, cultura, invatamant, culte $i
tineret, sport $i turism.

14. Proiect de hotarare Nr.39/21 februarie 2022 privind darea !n folosinta
gratuita a spatiuIui situat in incinta imobilului, proprietate publica, din
Municipiul Campina, B-dul Nicolae Balcescu, nr.50, Judetul Pra^ova, Casa
Tineretului, avand Numar Cadastral 24690-C1-U1, pentru J^decatoria
Campina.

- Initiatori: d-nele Lupu Livia-Rodica, Vane Viorica si dinii Duran
Andrei, Zagan Horatiu-Teodor si Davidescu Florin-Liviu - consilieri locali.

15. Intrebari, interpelari, diverse.

iNTOCMIT

Nume, prenume

Moldoveanu Elena

Functia publica
Secretar General

Municipiul Campina

Semjijitura^c 2:
Data

l februarie 2022

edit.I.G.


