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

in scdinfa extraordinara, din data de 20 iunie 2022

In 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 noiembrie 2021, modificat si completat prin H.C.L. nr.66/31 martie 2022;

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,

Pritnarul Municipiului Campina emite prezenta dispozifie.

Art.l.(l) - Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Campina in sedin$a
extraordinara pentru data de 20 iunie 2022, orele 17,00, in sala mica a Casei
Tineretului Campina.

(2) - Lucrarile sedin^ei extraordinare ale Consiliului local al
Municipiului Campina se vor desfasura prin participarea flzica 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 $edinta din
data de 20 mai 2022, orele 17,00.

PRIMAR,
Moldovean^ Ioan-Alin

CONTRASEMNEAZA,
Secrof^fGeneral,

Moldovoanu Elena

Campina, 16 iunie 2022

Nr. 440



ANEXA
la Dispozitia nr.440/16 iunie 2022

PRIMAR,
MoIdoveanu

PROIECTUL ORDINII DE ZI
aI sedintei extraordinare din data de 20 iunie 2022

1. Proiect de hotarare nr.l34/16 iunie 2022 privind aprobarea rectificarii
bugetului local al Municipiului Campina si aprobarea rectificarii bugetelor
ordonatorilor terfiari de credite pe anul 2022.

- Ini|iator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
2. Proiect de hotarare nr.l32/15 iunie 2022 pentru aprobarea modificarii si

compIetarii H.C.L. nr.l76/18 decembrie 2018 privind aprobarea contractarii
unui imprumut intern in valoare de 25.000.000 lei, cu modificarile si
completarile ulterioare.

- Initiator dl.Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
3. Proiect de hotarare nr.l33/16 iunie 2022 privind aprobarea dezlipirii

imobilului-teren, proprietate pubIica a Municipiului Campina, in suprafata de
63.768,00 m.p., situat in Municipiul Campina, str.Drumul Taberei, f.nr., Tarla
8, Parcelele P 263, F 269, L 271, L 274, L 275, L 276 si Cp 277, JudetuI
Prahova, cu Nr.Cadastral/Carte funciara 29500.

- IniJiator dl.MoIdoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina.
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