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

in sedin{a extraordinara, din data de 21 martie 2022

!n baza art.22, alin.(2), lit."a" si art.23, alin.(l), lit."a" din Regulamentul de
organizare si functionare al Consiliului local, aprobat prin H.C.L. nr.l81/
25 noiembrie2021;

In temeiul art.l33, alin.(2), lit."a", 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 dispozitie.

Art.l.(l) - Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Campina in
extraordinara pentru data de 21 martie 2022, orele 17,00, in sala mica a Casei
Tineretului Campina.

(2) - Lucrarile $edinJei extraordinare ale Consiliului local al
Municipiului Campina se vor desfa$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 $edin|a din
data de 21 martie 2022, orele 17,00.

PRIMAR,
MoldoveanuJoan-Alin
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ANEXA
la Dispozitia nr.l89/17 martie 2022

PRIMAR,
Moldoveai/u Ioan-AIin

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al sedintei extraordinare din data de 21 martie 2022

1. Proiect de hotarare nr.68/17 martie 2022 privind aprobarea rectificarii
bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea rectificarii bugetelor
ordonatorilor ter{iari de credite pe anul 2022.

- Initiator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
2. Proiect de hotarare nr.64/16 martie 2022 pentru modificarea H.C.L.

nr.l68/8 noiembrie 2021 privind aprobarea DocumentaJiei de avizare a
lucrarilor de intervenfii si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
,,Imbunatatirea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal Campina !n
scopul cresterii sigurantei pacientilor" si^ incheierea Acordului de
implementare pentru realizarea proiectului ,,Imbunatatirea infrastructurii
medicale a Spitalului Municipal Campina in scopul cresterii sigurantei
pacientilor", intre U.A.T. Municipiul Campina si Spitalul Municipal Campina,
modificata prin H.C.L. nr.27/28 februarie 2022.

- Initiator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
3. Proiect de hotarare nr.l/10 ianuarie 2022 privind infiintarea Serviciului

de iluminat public din Municipiul Campina si delegarea gestiunii acestuia prin
contract de concesiune.

- IniJiator dl.Marcu Florin - consilier local.
4. Proiect de hotarare nr.l5/20 ianuarie 2022 privind aprobarea tarifului

pentru prestarea serviciului public de transport local de persoane prin curse
regulate in Municipiul Campina, de catre S.C. Eliro S.R.L.

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