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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA POIANA CAMPINA 

PRIMAR 

 

 

 

D I S P O Z I T I E   

de convocare a Consiliului local al comunei Poiana Campina 

  in sedinta  ordinara   

 

 

 In temeiul art. 133 alin (1) , art. 134  alin (1) , litera «a » , alin (2) , alin (3) , litera « a »  si alin 

(5) din O.U.G. nr. 57/2016 – privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare  ; 

 

 

 

Primarul comunei Poiana Campina emite urmatoarea  dispozitie : 

 

 

 

 Art.1. Se convoaca  Consiliul local al comunei Poiana  Campina  in sedinta ordinara pe data 

de  23.07.2020 , ora 16,00 la sediul Bibliotecii “ Dimitrie Gusti” din comuna Poiana  Campina, cu  proiectul 

ordinii de zi  prevazut in Anexa unica – parte integranta din prezenta dispozitie .   

                    Art.2.  Materialele inscrise pe proiectul  ordinii de zi,  precum si comisiile de specialitate carora 

le sunt trimise spre avizare proiectele de hotarari sunt urmatoarele : 

 

 

   1. Proiect de  hotarare privind  aprobarea contului  de executie a bugetului local al comunei 

Poiana Campina pentru trimestrul II  al  anului bugetar 2020 , inregistrat  in Registrul pentru 

evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 

37/10.07.2020.  Initiator , dl. Primar – Ioan Alin Moldoveanu. 

 

Materiale anexate : 

    -  Referatul de aprobare nr. 6766 /10.07.2020 al  dlui Primar al comunei  Poiana Campina – Ioan  

Alin Moldoveanu ; 

              - Raportul de specialitate  nr. 6767 /10.07.2020   intocmit de  dna  Gabriela Oancea – inspector si 

dna Elena Valentina Bohiltea - inspector – Compartiment Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe 

Locale  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina; 

              -Avizul de legalitate nr. 6768 / 10.07.2020 al Secretarului general al  comunei Poiana Campina        

Avize  solicitate : 

   

      -Avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local  al  comunei  Poiana Campina . 
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   2. Proiect de  hotarare privind  acordarea  unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri 

sau a taxei lunare pe cladiri  pentru durata starii de urgenta decretata in anul 2020 , in cazul  

contribuabililor  platitori de impozit pe cladiri / taxa pe cladiri  , inregistrat  in Registrul pentru 

evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 38 / 

10.07.2020.  Initiator , dl. Primar – Ioan Alin Moldoveanu. 

 

Materiale anexate : 

              -Referatul de aprobare nr. 6769 / 10.07.2020 al  dlui Primar al comunei  Poiana Campina – Ioan  

Alin Moldoveanu; 

             -Raportul de specialitate  nr. 6770 / 10.07.2020   intocmit de  dna Elena Valentina Bohiltea - 

inspector – Compartiment Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale  din cadrul Aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina; 

              -Raportul de specialitate nr. 6771 / 10.07.2020  intocmit de  dna Ioana Roxana Marinescu - consilier 

juridic – Compartimentul Juridic , Relatii cu Publicul , Resurse Umane, Relatia cu Consiliul Local, 

Monitorizare Proceduri Administrative  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  

Campina; 

            -Avizul de legalitate nr. 6772 / 10.07.2020 al Secretarului general al  comunei Poiana Campina; 

    

Avize  solicitate : 

     -Avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local  al  comunei  Poiana Campina . 

 

 

    3. Proiect de  hotarare privind  avizarea “Regulamentului de organizare si functionare a 

serviciului  public de salubrizare a localitatilor din judetul Prahova  - revizuit 2019” si acordarea unui  

mandat  reprezentantului Comunei  Poiana Campina  in Adunarea Generala a Asociatilor – Asociatia 

de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul  pentru Managementul Deseurilor – Prahova”, 

inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  

Poiana Campina sub nr.  39/10.07.2020..  Initiator , dl. Primar – Ioan Alin Moldoveanu. 

 

Materiale anexate : 

            -Referatul  de   aprobare nr. 6773 / 10.07.2020  al dlui  Primar al comunei  Poiana Campina – Ioan  

Alin Moldoveanu ; 

            -Raportul de specialitate  nr. 6774 / 10.07.2020 intocmit de  dna Elena Valentina Bohiltea – inspector 

– Compartimentul Buget , Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale; 

          - Raportul de specialitate nr. 6775 / 10.07.2020 intocmit de  dna Ioana Roxana Marinescu - consilier 

juridic – Compartimentul Juridic , Relatii cu Publicul , Resurse Umane, Relatia cu Consiliul Local, 

Monitorizare Proceduri Administrative  ; 

         - Raportul de specialitate   nr. 6776 / 10.07.2020 intocmit de dna. Ioana Elena  Durleanu – consilier 

achizitii publice   -   Compartimentul  Administrare Domeniu Public şi Privat , Achiziţii Publice, Accesare 

Fonduri Nerambursabile şi Implementare Proiecte  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Poiana  Campina; 

           -Raportul de specialitate nr. 6955 / 16.07.2020 intocmit de dna Elena Tatu – inspector – 

Compartiment Registru Agricol, Cadastru, Mediu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

comunei  Poiana Campina ; 

           -Avizul de legalitate nr. 6956 / 16.07.2020 al Secretarului general  al  comunei Poiana Campina. 
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Avize  solicitate : 

        -Avizele  Comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 si nr. 3 din cadrul Consiliului local  al  comunei  

Poiana Campina . 

 

  4. Proiect de  hotarare privind  aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului – teren  in 

suprafata de 123 mp, situat in comuna  Poiana Campina, satul Pietrisu, nr. 101, Tarla 13, Parcela Cc 

786 - intravilan, judetul Prahova, numar cadastral 22101, inregistrat  in Registrul pentru evidenta 

proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 40/10.07.2020 .  

Initiator , dl. Primar – Ioan Alin Moldoveanu. 

 

Materiale anexate : 

           -Referatul  de   aprobare nr. 6777 / 10.07.2020 al     dlui  Primar al comunei  Poiana Campina – Ioan  

Alin Moldoveanu ; 

          - Raportul de specialitate  nr. 6778 / 10.07.2020  intocmit de  dna Elena Valentina Bohiltea – inspector 

– Compartimentul Buget , Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale; 

         - Raportul de specialitate nr. 6957 / 16.07.2020  intocmit de  dna Ioana Roxana Marinescu - consilier 

juridic – Compartimentul Juridic , Relatii cu Publicul , Resurse Umane, Relatia cu Consiliul Local, 

Monitorizare Proceduri Administrative  ; 

        - Raportul de specialitate   nr.  6779 / 10.07.2020  intocmit de dna. Ioana Elena  Durleanu – consilier 

achizitii publice   -   Compartimentul  Administrare Domeniu Public şi Privat , Achiziţii Publice, Accesare 

Fonduri Nerambursabile şi Implementare Proiecte  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Poiana  Campina; 

        - Raportul de specialitate nr. 6958 / 16.07.2020 intocmit de dna Elena Tatu – inspector – Compartiment 

Registru Agricol, Cadastru, Mediu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei  Poiana 

Campina ; 

       -Avizul de legalitate nr. 6959 / 16.07.2020 al Secretarului general  al  comunei Poiana Campina. 

 

Avize  solicitate : 

 

        -Avizele  Comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 si nr. 3 din cadrul Consiliului local  al  comunei  

Poiana Campina . 

 

 5. Informare privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol pe trimestrele I si  II ale 

anului 2020,  intocmita de inspector – Elena Tatu – Compartiment Registru Agricol , Cadastru, Mediu 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina, inregistrata  la 

Primaria comunei Poiana Campina sub nr. 6900/15.07.2020 . 

 

 6. Proiect de  hotarare privind stabilirea  masurilor  pentru eficientizarea   activitatii  de 

inscriere a datelor in  Registrul Agricol pentru perioada 2020 – 2024 – comuna Poiana Campina , 

judetul Prahova   , inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  

local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 41/16.07.2020 .   Initiator , dl. Primar – Ioan Alin 

Moldoveanu. 

 

Materiale anexate : 

        -Referatul de aprobare  nr. 6960 / 16.07.2020 al dlui.Primar al comunei Poiana Campina  - Ioan Alin 

Moldoveanu; 
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         -Raportul de specialitate   nr. 6961 / 16.07.2020  intocmit de dna.  Elena Tatu – inspector  -   

Compartimentul  Registru Agricol , Cadastru , Mediu  din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Poiana Campina; 

           -Avizul  de legalitate nr. 6962 / 16.07.2020 al Secretarului general al  comunei Poiana Campina, 

judetul Prahova. 

 

Avize  solicitate : 

        -Avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local  al  comunei  Poiana Campina . 

 

 7. Proiect de  hotarare privind stabilirea  modului  de intocmire a   Registrului Agricol la 

nivelul  comunei Poiana Campina , judetul Prahova, inregistrat  in Registrul pentru evidenta 

proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 42/17.07.2020 .   

Initiator , dl. Primar – Ioan Alin Moldoveanu. 

 

Materiale anexate : 

   -Referatul de aprobare  nr. 6984 / 17.07.2020 al dlui.Primar al comunei Poiana 

Campina  - Ioan Alin Moldoveanu; 

            -Raportul de specialitate   nr. 6985 / 17.07.2020  intocmit de dna.  Elena Tatu – 

inspector  -   Compartimentul  Registru Agricol , Cadastru , Mediu  din cadrul  Aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Poiana Campina; 

            -Avizul  de legalitate nr. 6986 / 17.07.2020  al Secretarului general al  comunei 

Poiana Campina, judetul Prahova; 
 

Avize  solicitate : 

        -Avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local  al  comunei  Poiana Campina . 

 

 8. Proiect de  hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Poiana  

Campina pe anul 2020.  inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale 

Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 43 / 17.07.2020 .   Initiator , dl. Primar – Ioan 

Alin Moldoveanu. 
 

Materiale anexate : 

 

    -Referatul de aprobare nr. 6987 / 17.07.2020  al dlui Primar al comunei Poiana  Campina – 

Ioan  Alin Moldoveanu ; 

             - Raportul de specialitate  nr. 6988 / 17.07.2020 intocmit de  dna Gabriela Oancea  - 

inspector  si dna Elena Valentina Bohiltea – inspector – Compartiment Buget, Finante, Contabilitate, 

Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  

Campina; 

             - Avizul de legalitate nr. 6989 / 17.07.2020 al Secretarului general al comunei Poiana 

Campina. 
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Avize  solicitate : 

 

        -Avizele  Comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 si nr. 3 din cadrul Consiliului local  al  comunei  

Poiana Campina . 

 

 9. Proiect de  hotarare privind aprobarea  subventionarii – ca forma de sprijin  pentru 

finantarea  cheltuielilor de functionare a structurii sportive – Asociatia Clubul  Sportiv Triumf Poiana 

Campina .  inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  

comunei  Poiana Campina sub nr. 44/17.07.2020 .   Initiator , dl. Primar – Ioan Alin Moldoveanu. 

 

Materiale anexate : 

 

               -Referatul de aprobare nr. 6990 / 17.07.2020  al dlui Primar al comunei Poiana  Campina – 

Ioan  Alin Moldoveanu ; 

               -Raportul de specialitate  nr. 6991 / 17.07.2020  intocmit de  dna Ioana Roxana Marinescu  

- consilier  juridic  – Compartiment Juridic , Relatii cu Publicul , Resurse Umane , Relatia cu 

Consiliul Local , Monitorizare Proceduri Administrative  din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Poiana  Campina; 

              -Raportul de specialitate  nr. 6992 / 17.07.2020   intocmit de  dna Gabriela Oancea  - 

inspector – Compartiment Buget, Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina; 

               -Avizul de legalitate nr. 6993 / 17.07.2020    al Secretarului general al comunei Poiana 

Campina. 
 

Avize  solicitate : 

 

        -Avizul  Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local  al  comunei  Poiana Campina .. 

 

 10. Proiect de  hotarare privind aprobarea   Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de 

Interventie (DALI) – actualizare iulie 2020, inclusiv a  indicatorilor tehnico-economici – actualizati 

pentru  realizarea  obiectivului   de  investitie de interes local “Modernizare si dotare Scoala 

Gimnaziala “Invatator  Ion Mateescu”  Comuna Poiana Campina, judetul Prahova”- cod SMIS 

124923  cu finantare nerambursabila din fonduri europene prin Programul Operational Regional 

2014 – 2020 – Axa prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 

10.1 Investitiile in educatie , si formare, inclusiv in  formare profesionala, pentru dobandirea de 

competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, 

Obiectiv specific 10.1 Cresterea  gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului 

obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului – Apel dedicat 

invatamantului obligatoriu.  inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale 

Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 45/17.07.2020 .   Initiator , dl. Primar – Ioan 

Alin Moldoveanu. 

 

Materiale anexate : 

 

   -Referatul  de aprobare  nr. 6994/17.07.2020  al domnului Primar al comunei  Poiana  Campina – 

Ioan Alin Moldoveanu; 
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            -Raportul de specialitate  nr. 6995 / 17.07.2020 intocmit de inspector Alexandra Neagu – 

Compartiment Urbanism , Modernizare si Constructii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Poiana  Campina ; 

             -Raportul de specialitate  nr. 6996/ 17.07.2020 intocmit de inspector Gabriela Oancea – 

Compartiment Buget , Finante , Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Poiana  Campina; 

               -Avizul de legalitate nr. 6997 / 17.07.2020 al Secretarului general  al  comunei Poiana Campina. 

 

Avize  solicitate : 

 

        -Avizele  Comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 si nr. 3 din cadrul Consiliului local  al  comunei  

Poiana Campina . 

 

 

 11. Proiect de  hotarare privind aprobarea   proiectului  “Modernizare si dotare Scoala 

Gimnaziala “Invatator  Ion Mateescu”  Comuna Poiana Campina, judetul Prahova”  - Cod SMIS 

124923 -  cu finantare nerambursabila din fonduri europene prin Programul Operational Regional 

2014 – 2020 – Axa prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 

10.1 Investitiile in educatie , si formare, inclusiv in  formare profesionala, pentru dobandirea de 

competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, 

Obiectiv specific 10.1 Cresterea  gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului 

obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului – Apel dedicat 

invatamant ului obligatoriu,  precum si aprobarea cheltuielilor legate de implementarea acestui 

proiect – actualizate,  inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  

local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 46/17.07.2020 .   Initiator , dl. Primar – Ioan Alin 

Moldoveanu. 

 

Materiale anexate : 

 

 -Referatul  de aprobare  nr. 6998 / 17.07.2020  al domnului Primar al comunei  Poiana  Campina – 

Ioan Alin Moldoveanu; 

          -Raportul de specialitate  nr. 6999 / 17.07.2020 intocmit de inspector Alexandra Neagu – 

Compartiment Urbanism , Modernizare si Constructii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Poiana  Campina; 

           -Raportul de specialitate  nr. 7000 / 17.07.2020 intocmit de inspector Gabriela Oancea – 

Compartiment Buget, Finante , Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Poiana  Campina; 

            - Raportul de specialitate  nr. 7001 / 17.07.2020 intocmit de consilier achizitii publice – Ioana Elena 

Durleanu  – Compartiment Administrare Domeniu Public si Privat, Achiziţii Publice, Accesare Fonduri 

Nerambursabile si Implementare Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  

Campina; 

           -Avizul de legalitate nr. 7002 / 17.07.2020 al Secretarului general  al  comunei Poiana Campina. 

 

Avize  solicitate : 

 

        -Avizele  Comisiilor de specialitate nr. 1 , nr. 2 si nr. 3 din cadrul Consiliului local  al  comunei  

Poiana Campina . 
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regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod Civil. 

 

 

 

 

 12. Raport privind activitatea asistentilor  personali ai copiilor / persoanelor cu handicap grav 

desfasurata  in semestrul I al anului 2020 , intocmit de inspector Dorina Deas – Compartiment Stare 

Civila , Asistenta Sociala , Autoritate Tutelara din cadrul Apartului de specialitate al Primarului 

comunei Poiana Campina , inregistrat  la Primaria comunei  Poiana Campina sub nr. 6894 / 

15.07.2020. 
   

 13.Diverse. 

 

                    Art. 3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia  consilierilor locali 

pe suport de hartie si in format electronic, conform optiunilor individuale formulate in scris de alesii locali . 

  

        Art. 4. Consilierii locali  sunt invitati  sa formuleze  si sa depuna  amendamente  asupra 

proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi .  

 

        Art. 5.  Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se desemneaza Secretarul 

general al comunei Poiana Campina . 

 

                   Art. 6.   Prezenta dispozitie  va fi comunicata  Institutiei Prefectului Judetului Prahova, precum 

si altor autoritati,  institutii publice si persoane  interesate ,  prin grija Secretarului general al   comunei   

Poiana Campina, acesta  urmand a asigura si publicitatea prezentei dispozitii . 

 

 

P R I M A R , 

 IOAN  ALIN MOLDOVEANU  

 
Poiana  Campina 17.07.2020 

Nr. 190 

 

 
   Contrasemneaza  pt. legalitate 

    cf. art.  243 alin (1) , lit. » a »  din OUG nr. 57/2019 

                                                       privind Codul Administrativ, cu modif. si complet. ult.                                                                                      

         Secretar general al comunei  , 

       Simona Ionela Onea  
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ANEXA   UNICA  LA DISPOZITIA  PRIMARULUI COMUNEI  POIANA CAMPINA   

NR. 190 / 17.07.2020 

 

PROIECTUL  ORDINII   DE   ZI  

sedinta ordinara a Consiliului  local  al  comunei   Poiana Campina - 23.07.2020  

 
   1. Proiect de  hotarare privind  aprobarea contului  de executie a bugetului local al comunei 

Poiana Campina pentru trimestrul II  al  anului bugetar 2020 , inregistrat  in Registrul pentru 

evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 

37/10.07.2020.  Initiator , dl. Primar – Ioan Alin Moldoveanu. 

   2. Proiect de  hotarare privind  acordarea  unor facilitati la plata impozitului anual pe cladiri 

sau a taxei lunare pe cladiri  pentru durata starii de urgenta decretata in anul 2020 , in cazul  

contribuabililor  platitori de impozit pe cladiri / taxa pe cladiri  , inregistrat  in Registrul pentru 

evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 38 / 

10.07.2020.  Initiator , dl. Primar – Ioan Alin Moldoveanu. 

    3. Proiect de  hotarare privind  avizarea “Regulamentului de organizare si functionare a 

serviciului  public de salubrizare a localitatilor din judetul Prahova  - revizuit 2019” si acordarea unui  

mandat  reprezentantului Comunei  Poiana Campina  in Adunarea Generala a Asociatilor – Asociatia 

de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul  pentru Managementul Deseurilor – Prahova”, 

inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  

Poiana Campina sub nr.  39/10.07.2020..  Initiator , dl. Primar – Ioan Alin Moldoveanu. 

  4. Proiect de  hotarare privind  aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului – teren  in 

suprafata de 123 mp, situat in comuna  Poiana Campina, satul Pietrisu, nr. 101, Tarla 13, Parcela Cc 

786 - intravilan, judetul Prahova, numar cadastral 22101, inregistrat  in Registrul pentru evidenta 

proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 40/10.07.2020 .  

Initiator , dl. Primar – Ioan Alin Moldoveanu. 

 5. Informare privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol pe trimestrele I si  II ale 

anului 2020,  intocmita de inspector – Elena Tatu – Compartiment Registru Agricol , Cadastru, Mediu 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina, inregistrata  la 

Primaria comunei Poiana Campina sub nr. 6900/15.07.2020 . 

 6. Proiect de  hotarare privind stabilirea  masurilor  pentru eficientizarea   activitatii  de 

inscriere a datelor in  Registrul Agricol pentru perioada 2020 – 2024 – comuna Poiana Campina , 

judetul Prahova   , inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  

local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 41/16.07.2020 .   Initiator , dl. Primar – Ioan Alin 

Moldoveanu. 

 7. Proiect de  hotarare privind stabilirea  modului  de intocmire a   Registrului Agricol la 

nivelul  comunei Poiana Campina , judetul Prahova, inregistrat  in Registrul pentru evidenta 

proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 42/17.07.2020 .   

Initiator , dl. Primar – Ioan Alin Moldoveanu. 

 8. Proiect de  hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Poiana  

Campina pe anul 2020.  inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale 

Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 43 / 17.07.2020 .   Initiator , dl. Primar – Ioan 

Alin Moldoveanu. 
 



Prezentul inscris contine date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului UE nr. 679/2016  pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoanele carora li se adreseaza prezentul 
inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal in conditiile prevazute de 

regulamentul mentionat si de legislatia de punere in aplicare a acestuia precum si cu respectarea art. 71-74 Cod Civil. 

 

 

 

 9. Proiect de  hotarare privind aprobarea  subventionarii – ca forma de sprijin  pentru 

finantarea  cheltuielilor de functionare a structurii sportive – Asociatia Clubul  Sportiv Triumf Poiana 

Campina .  inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  

comunei  Poiana Campina sub nr. 44/17.07.2020 .   Initiator , dl. Primar – Ioan Alin Moldoveanu. 

 10. Proiect de  hotarare privind aprobarea   Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de 

Interventie (DALI) – actualizare iulie 2020, inclusiv a  indicatorilor tehnico-economici – actualizati 

pentru  realizarea  obiectivului   de  investitie de interes local “Modernizare si dotare Scoala 

Gimnaziala “Invatator  Ion Mateescu”  Comuna Poiana Campina, judetul Prahova”- cod SMIS 

124923  cu finantare nerambursabila din fonduri europene prin Programul Operational Regional 

2014 – 2020 – Axa prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 

10.1 Investitiile in educatie , si formare, inclusiv in  formare profesionala, pentru dobandirea de 

competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, 

Obiectiv specific 10.1 Cresterea  gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului 

obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului – Apel dedicat 

invatamantului obligatoriu.  inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale 

Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 45/17.07.2020 .   Initiator , dl. Primar – Ioan 

Alin Moldoveanu. 

 11. Proiect de  hotarare privind aprobarea   proiectului  “Modernizare si dotare Scoala 

Gimnaziala “Invatator  Ion Mateescu”  Comuna Poiana Campina, judetul Prahova”  - Cod SMIS 

124923 -  cu finantare nerambursabila din fonduri europene prin Programul Operational Regional 

2014 – 2020 – Axa prioritara 10 – Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 

10.1 Investitiile in educatie , si formare, inclusiv in  formare profesionala, pentru dobandirea de 

competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, 

Obiectiv specific 10.1 Cresterea  gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului 

obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului – Apel dedicat 

invatamant ului obligatoriu,  precum si aprobarea cheltuielilor legate de implementarea acestui 

proiect – actualizate,  inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  

local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 46/17.07.2020 .   Initiator , dl. Primar – Ioan Alin 

Moldoveanu. 

 12. Raport privind activitatea asistentilor  personali ai copiilor / persoanelor cu handicap grav 

desfasurata  in semestrul I al anului 2020 , intocmit de inspector Dorina Deas – Compartiment Stare 

Civila , Asistenta Sociala , Autoritate Tutelara din cadrul Apartului de specialitate al Primarului 

comunei Poiana Campina , inregistrat  la Primaria comunei  Poiana Campina sub nr. 6894 / 

15.07.2020.   

 13.Diverse. 

 

 

 
P R I M A R , 

   IOAN  ALIN  MOLDOVEANU 

 

 

 

 

 

 


