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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  17.12.2020 , ora 16,00, modul de desfasurare – participarea fizica a consilierilor locali, locul desfasurarii 

- 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  IV  al  anului bugetar 2020, inregistrat  in Registrul pentru 
evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 80 / 
11.12.2020 .  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 
 
Materiale anexate : 

-Referatul de aprobare nr. 12532 / 11.12.2020 al  dlui Primar al comunei  Poiana Campina – Sergiu 

Constanda; 

- Raportul de specialitate  nr. 12533 / 11.12.2020  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.  12534 /11.12.2020  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 aprobarea rectificarii  bugetului local al comunei Poiana  
Campina pe anul 2020,  Initiat de  dl. Sergiu Constanda –  Primarul comunei  Poiana Campina, 
inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  
Poiana Campina sub nr. 81 / 11.12.2020 .  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 
 
Materiale anexate : 
  -Referatul de aprobare nr. 12535  / 11.12.2020   al dlui Sergiu Constanda – Primarul  comunei 

Poiana  Campina; 

              -Raportul de specialitate  nr. 12536 / 11.12.2020 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. 12537  / 11.12.2020  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 . 

 
    3. Proiect de  hotarare privind aprobarea proiectului “Echipamente din domeniul tehnologiei 
informatiei – IT mobile, respectiv tablete pentru uz  scolar cu acces la internet, precum si a altor 
echipamente / dispozitive electronice  necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line 
pentru Scoala Gimnaziala “Invatator Ion  Mateescu” – comuna  Poiana Campina ,  judetul  Prahova”, 
a indicatorilor tehnico – economici pentru aceasta investitie, precum si a cheltuielilor aferente 
proiectului,  finantat  prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2-
Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digitala competitiva, Acțiunea 2.3.3-
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate 
și e-cultură-secțiunea e-educație, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale 
Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 82 / 11.12.2020.  Initiator , dl. Primar – Sergiu 
Constanda. 
 
Materiale anexate : 
 
         -Referatul  de aprobare  nr. 12538 / 11.12.2020  al domnului Primar al comunei  Poiana  

Campina – Sergiu Constanda;  

                  -Raportul de specialitate  nr. 12539 / 11.12.2020 intocmit de inspector – Carmen Toader  – 

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

al Primarului comunei Poiana  Campina; 

                     -Raportul de specialitate  nr. 12540  / 11.12.2020 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. 12541  / 11.12.2020 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  cuantumului si a numarului de burse acordate 
elevilor  din unitatile de invatamant de pe raza comunei Poiana Campina, judetul Prahova in anul 
scolar 2020– 2021, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  
local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 76 / 10.12.2020.  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 
 
Materiale anexate : 
 
                 -Referatul  de aprobare  nr. 12485 / 10.12.2020 al dlui  Primar al comunei Poiana Campina 

– Sergiu Constanda; 

                         -Raportul de specialitate nr. 12486 / 10.12.2020  intocmit de dna  Carmen Toader  – 

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

specialitate  al Primarului comunei Poiana Campina; 

                         -Avizul de legalitate nr. 12487 / 10.12.2020  al Secretarului general  al comunei Poiana 

Campina. 
  
Avize  solicitate : 
 
      -Avizul   Comisiei  de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local  al  comunei  Poiana Campina. 
 
 
                 5.Proiect de  hotarare privind  stabilirea plafonului  creantelor fiscale  datorate  bugetului 
local al comunei Poiana Campina si neachitate de debitori  la data de 31.12.2020 care vor fi anulate, 
inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  
Poiana Campina sub nr.77 / 10.12.2020.  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 
 
Materiale anexate : 
 
  -Referatul de aprobare  nr. 12488 / 10.12.2020  al dlui Primar al comunei  Poiana Campina – 

Sergiu Constanda; 

                     -Raportul de specialitate nr. 12489 / 10.12.2020  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;                              

                     -Avizul de legalitate nr. 12490 / 10.12.2020 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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               6.Proiect de  hotarare pentru prorogarea termenului  prevazut  de art. 3 din Hotararea  
Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina  nr. 16/26.03.2020 -  privind atribuirea de denumiri 
strazilor de pe raza  comunei Poiana Campina, judetul Prahova si  aprobarea Nomenclatorului 
stradal al  comunei  Poiana Campina, judetul  Prahova  , inregistrat  in Registrul pentru evidenta 
proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr.  78 / 10.12.2020 .  
Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 
 
Materiale anexate : 
 
          -Referatul de aprobare  nr. 12491 / 10.12.2020 al dlui Primar al comunei  Poiana Campina – 

Sergiu Constanda ; 

                   -Raportul de specialitate nr. 12492 / 10.12.2020  intocmit de dna Elena Tatu – inspector 

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

comunei   Poiana Campina; 

                      -Raportul de specialitate  nr. 12493 / 10.12.2020 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; 

                   -Raportul de specialitate nr. 12494 / 10.12.2020 intocmit de consilier juridic  Ioana Roxana 

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; 

                     -Avizul  de legalitate  nr. 12495/10.12.2020 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 . 

 
     7.Proiect de  hotarare privind aprobarea Planului  de  actiuni  si / sau  lucrari de interes local 
ce urmeaza a fi executate in cursul anului 2021 pe raza comunei Poiana Campina, judetul Prahova de 
catre beneficiarii  de  venit minim garantat, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de 
hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 79 / 10.12.2020.  Initiator , dl. 
Primar – Sergiu Constanda. 
 
Materiale anexate : 
 
         -Referatul de aprobare  nr. 12496 / 10.12.2020  al dlui Primar al comunei Poiana Campina – 

Sergiu  Constanda; 

                  -Raportul de specialitate nr. 12497 / 10.12.2020 intocmit de inspector Dorina Deas si referent 

Anelize  Ioana Pandele - Compartiment Stare Civila , Autoritate  Tutelara  si Asistenta Sociala din cadrul  

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina ; 

                   -Avizul de legalitate nr. 12498 / 10.12.2020  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 . 

 

    8.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 . 
 

 

PRIMAR , 
SERGIU  CONSTANDA  

 
Poiana  Campina  11.12.2020 
Nr. 362 

 

 
   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. 362  / 11.12.2020 
 
 
 
 

PROIECTUL  ORDINII   DE   ZI  
sedinta ordinara a Consiliului  local  al  comunei   Poiana Campina – 17.12.2020  

 
 
             1.Proiect de  hotarare privind aprobarea contului  de executie a  bugetului local al comunei 
Poiana Campina pentru trimestrul  IV  al  anului bugetar 2020, inregistrat  in Registrul pentru 
evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 80 / 
11.12.2020 .  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 
 
    2.Proiect de  hotarare privind aprobarea rectificarii  bugetului local al comunei Poiana  
Campina pe anul 2020,  Initiat de  dl. Sergiu Constanda –  Primarul comunei  Poiana Campina, 
inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  
Poiana Campina sub nr. 81 / 11.12.2020 .  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 
 
    3. Proiect de  hotarare privind aprobarea proiectului “Echipamente din domeniul tehnologiei 
informatiei – IT mobile, respectiv tablete pentru uz  scolar cu acces la internet, precum si a altor 
echipamente / dispozitive electronice  necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line 
pentru Scoala Gimnaziala “Invatator Ion  Mateescu” – comuna  Poiana Campina ,  judetul  Prahova”, 
a indicatorilor tehnico – economici pentru aceasta investitie, precum si a cheltuielilor aferente 
proiectului,  finantat  prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2-
Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digitala competitiva, Acțiunea 2.3.3-
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate 
și e-cultură-secțiunea e-educație, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale 
Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 82 / 11.12.2020.  Initiator , dl. Primar – Sergiu 
Constanda. 
 
             4.Proiect de  hotarare privind aprobarea  cuantumului si a numarului de burse acordate 
elevilor  din unitatile de invatamant de pe raza comunei Poiana Campina, judetul Prahova in anul 
scolar 2020– 2021, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  
local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 76 / 10.12.2020.  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 
 
                 5.Proiect de  hotarare privind  stabilirea plafonului  creantelor fiscale  datorate  bugetului 
local al comunei Poiana Campina si neachitate de debitori  la data de 31.12.2020 care vor fi anulate, 
inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  
Poiana Campina sub nr.77 / 10.12.2020.  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 
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               6.Proiect de  hotarare pentru prorogarea termenului  prevazut  de art. 3 din Hotararea  
Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina  nr. 16/26.03.2020 -  privind atribuirea de denumiri 
strazilor de pe raza  comunei Poiana Campina, judetul Prahova si  aprobarea Nomenclatorului 
stradal al  comunei  Poiana Campina, judetul  Prahova  , inregistrat  in Registrul pentru evidenta 
proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr.  78 / 10.12.2020 .  
Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 
 
     7.Proiect de  hotarare privind aprobarea Planului  de  actiuni  si / sau  lucrari de interes local 
ce urmeaza a fi executate in cursul anului 2021 pe raza comunei Poiana Campina, judetul Prahova de 
catre beneficiarii  de  venit minim garantat, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de 
hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 79 / 10.12.2020.  Initiator , dl. 
Primar – Sergiu Constanda. 
 

    8.Diverse .  
 
 
 
 
 

PRIMAR , 
SERGIU  CONSTANDA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


