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adreseaza prezentul inscris, precum si tertele persoane care intra in posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva si folosi datele cu caracter personal 
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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA POIANA CAMPINA 

PRIMAR 

 

 

 

D I S P O Z I T I E   

de convocare  de indata a Consiliului local al comunei Poiana Campina 

  in sedinta extraordinara   

 

 

 

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

alin (3) , litera « b » , alin.(4) 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  de indata  Consiliul local al comunei Poiana  Campina  in 

sedinta extraordinara pe data de 16.11.2020 ,  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.Referatul  constatator nr. 11312/12.11.2020 intocmit de Primarul  comunei  Poiana 

Campina – dl. Sergiu Constanda si de Secretarul  General  al  Comunei Poiana Campina , dna 

Simona Ionela Onea . 
 
                     2. Proiect de  hotarare privind constatarea  incetarii  de drept, inainte de  expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier  local al doamnei Ilie Georgeta Irina  si declararea ca 

vacant a locului  acesteia in Consiliul  local al Comunei Poiana Campina, inregistrat  in Registrul 

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

nr. 64 / 13.11.2020. Initiator , dl. Sergiu Constanda –  Primar . 

 

 Materiale anexate :   

    - Referatul de aprobare  nr. 11342 / 13.11.2020 al dlui Primar al comunei Poiana Campina – 

Sergiu Constanda; 

             -  Raportul de specialitate nr. 11343 / 13.11.2020 intocmit de consilier juridic – Andreea 

Madalina Costache – Compartiment 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. 11344 / 13.11.2020  al Secretarului general al  comunei Poiana 

Campina. 
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Avize  solicitate : 

                   - Avizul   Comisiei  de specialitate  nr. 2   din cadrul Consiliului local al  comunei Poiana 

Campina .  

 

           3. Proiect de  hotarare privind  desemnarea Primarului comunei Poiana Campina – 

dl. Sergiu Constanda  sa reprezinte interesele Comunei Poiana Campina  in cadrul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” precum 

si imputernicirea unui reprezentant  al   Comunei  Poiana Campina  sa  participe  la sedintele 

adunarilor generale ale  asociatiei in cazul in care Primarul comunei  Poiana Campina este 

convocat si nu poate participa, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari 

ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 65 / 13.11.2020. Initiator , dl. Sergiu 

Constanda – Primar . 

 

 Materiale anexate :   

                       - Referatul  de aprobare nr. 11345 / 13.11.2020 al dlui Primar  al comunei   Poiana 

Campina  - Sergiu Constanda ; 

                       -  Raportul de specialitate nr. 11346 / 13.11.2020  intocmit de consilier juridic Roxana 

Ioana Marinescu -  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. 11347 / 13.11.2020 intocmit de consilier  achizitii publice – 

Ioana Elena Durleanu - Compartiment  Administrare Domeniu Public si Privat , Achizitii Publice , 

Accesare Fonduri Nerambursabile si Implementare Proiecte  din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei   Poiana Campina; 

                         - Avizul de legalitate  nr. 11348 / 13.11.2020 al Secretarului  general  al  comunei  

Poiana Campina 

 

Avize  solicitate : 

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

Campina .  

 

                     4. Proiect de  hotarare privind  desemnarea Primarului comunei Poiana Campina – 

dl. Sergiu Constanda  sa reprezinte interesele Comunei Poiana Campina  in cadrul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei -  Prahova” precum si 

imputernicirea unui reprezentant  al   Comunei  Poiana Campina  sa  participe  la sedintele 

adunarilor generale ale  asociatiei in cazul in care Primarul comunei  Poiana Campina este 

convocat si nu poate participa , inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari 

ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 66 / 13.11.2020. Initiator , dl. Sergiu 

Constanda –  Primar . 

 

 Materiale anexate :   

             -Referatul  de aprobare nr. 11349 / 13.11.2020 al dlui Primar  al comunei   Poiana 

Campina  - Sergiu Constanda; 

                        -Raportul de specialitate nr. 11350 / 13.11.2020  intocmit de consilier juridic Roxana 

Ioana Marinescu -  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. 11351 / 13.11.2020 intocmit de consilier  achizitii publice – 

Ioana Elena Durleanu - Compartiment  Administrare Domeniu Public si Privat , Achizitii Publice , 
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Accesare Fonduri Nerambursabile si Implementare Proiecte  din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei   Poiana Campina;   

                            -Avizul de legalitate  nr. 11352 / 13.11.2020 al Secretarului  general  al  comunei  

Poiana Campina 

 

Avize  solicitate : 

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

Campina .  

 

                    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 . 

 

 
PRIMAR , 

SERGIU  CONSTANDA 

  

 
Poiana  Campina  13.11.2020 

Nr. 326 

 

 
   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. 326 / 13.11.2020  

 

 

PROIECTUL  ORDINII   DE   ZI  

sedinta extraordinara a Consiliului  local  al  comunei   Poiana Campina 

convocata de indata – 16.11.2020  

 
                      1.Referatul  constatator nr. 11312/12.11.2020 intocmit de Primarul  comunei  

Poiana Campina – dl. Sergiu Constanda si de Secretarul  General  al  Comunei Poiana Campina, 

dna Simona Ionela Onea . 
 
                     2. Proiect de  hotarare privind constatarea  incetarii  de drept, inainte de  expirarea 

duratei normale, a mandatului de consilier  local al doamnei Ilie Georgeta Irina  si declararea ca 

vacant a locului  acesteia in Consiliul  local al Comunei Poiana Campina, inregistrat  in Registrul 

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

nr. 64 / 13.11.2020. Initiator , dl. Sergiu Constanda –  Primar . 

 

           3. Proiect de  hotarare privind  desemnarea Primarului comunei Poiana Campina – 

dl. Sergiu Constanda  sa reprezinte interesele Comunei Poiana Campina  in cadrul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova” precum 

si imputernicirea unui reprezentant  al   Comunei  Poiana Campina  sa  participe  la sedintele 

adunarilor generale ale  asociatiei in cazul in care Primarul comunei  Poiana Campina este 

convocat si nu poate participa, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari 

ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 65 / 13.11.2020. Initiator , dl. Sergiu 

Constanda – Primar . 

 

                     4. Proiect de  hotarare privind  desemnarea Primarului comunei Poiana Campina – 

dl. Sergiu Constanda  sa reprezinte interesele Comunei Poiana Campina  in cadrul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei -  Prahova” precum si 

imputernicirea unui reprezentant  al   Comunei  Poiana Campina  sa  participe  la sedintele 

adunarilor generale ale  asociatiei in cazul in care Primarul comunei  Poiana Campina este 

convocat si nu poate participa , inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari 

ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 66 / 13.11.2020. Initiator , dl. Sergiu 

Constanda –Primar . 

                 

 

PRIMAR , 

 Sergiu Constanda 

 

 

 

 

 

 

 


