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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  22.04.2021 , 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 bugetului local al comunei Poiana Campina pe 

anul  2021  si estimarile pentru anii 2022 – 2024, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  

de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 21 / 14.04.2021 .  Initiator , dl. 

Primar – Sergiu Constanda. 

 

Materiale anexate : 

       -Referatul de aprobare  nr. 4268 / 14.04.2021 al dlui.Primar al comunei Poiana Campina – Sergiu 

Constanda ; 

                   -Raportul de specialitate  nr. 4269 / 14.04.2021  intocmit de dna. Carmen Toader – inspector si 

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

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

                    -Avizul  de legalitate nr. 4270 / 14.04.2021  al Secretarului general al  comunei Poiana 

Campina, judetul Prahova. 

 

Avize  solicitate : 

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

Poiana Campina . 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

        2.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. 22 / 14.04.2021 .  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 

 

Materiale anexate : 

            -Referatul de aprobare nr. 4271 / 14.04.2021  al dlui Primar al comunei Poiana  Campina – 

Sergiu Constanda; 

                       -Raportul de specialitate  nr. 4272 / 14.04.2021_    intocmit de  dna Carmen  Toader  - 

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

specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina; 

                       -Raportul de specialitate  nr. 4273 / 14.04.2021  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; 

                       -Avizul de legalitate nr. 4274 / 14.04.2021 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  Planului  pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta  in anul 2021 – comuna  

Poiana Campina ,  judetul Prahova, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari 

ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 23 / 15.04.2021 .  Initiator , dl. Primar – 

Sergiu Constanda. 

 

Materiale anexate : 

         -Referatul  de aprobare  nr. 4289 / 15.04.2021 al dlui Primar al comunei  Poiana Campina – 

Sergiu Constanda; 

                  -Raportul de specialitate  nr. 4290 / 15.04.2021  intocmit de  dna Ana – Maria Goran  – Sef 

SVSU  - Compartiment - Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta  si Transport Public   din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana  Campina; 

                  -Raportul de specialitate  nr. 4291 / 15.04.2021 intocmit de  dna. Carmen Toader – inspector -  

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

specialitate al Primarului comunei Poiana Campina; 

                  -Avizul de legalitate nr. 4292 / 15.04.2021  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 . 

 

        4.Informarea  nr. 4246/14.04.2021 – privind stadiul  inscrierii datelor  in  registrul  agricol  

pentru  trimestrul I al  anului 2021 – intocmit de dna.  Elena Tatu – inspector  -   Compartimentul 
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Registru Agricol , Cadastru , Mediu  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Poiana Campina. 

 

        5.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. 24 / 15.04.2021.  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 

 

Materiale anexate : 

          -Referatul de aprobare  nr. 4293 / 15.04.2021 al dlui.Primar al comunei Poiana Campina  - 

Sergiu Constanda; 

                       -Raportul de specialitate   nr. 4294 / 15.04.2021   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. 4295 / 15.04.2021 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 . 

 

        6.Proiect de  hotarare privind clasificarea unor  drumuri  de  interes  local de  pe  raza  

administrativ – teritoriala  a Comunei  Poiana Campina, judetul  Prahova , in  categoria functionala - 

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

comunei  Poiana Campina sub nr. 25 / 15.04.2021 .  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 

 

Materiale anexate : 

    -Referatul de aprobare  nr. 4322/ 15.04.2021 al dlui Primar al comunei Poiana Campina – Sergiu 

Constanda; 

                -Raportul de specialitate  nr. 4323 / 15.04.2021 intocmit de inspector Alexandra Neagu – 

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

comunei Poiana  Campina; 

                -Raportul de specialitate   nr. 4324 / 15.04.2021  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. 4325 / 15.04.2021  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 clasificarea unui  drum  de  interes  local de  pe  raza  

administrativ – teritoriala  a Comunei  Poiana Campina, judetul  Prahova , in  categoria functionala – 

drum comunal, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  

al  comunei  Poiana Campina sub nr. 26 / 15.04.2021 .  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 
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Materiale anexate : 

         -Referatul de aprobare  nr. 4326 / 15.04.2021 al dlui Primar al comunei Poiana Campina – 

Sergiu Constanda; 

                    -Raportul de specialitate  nr. 4327 / 15.04.2021 intocmit de inspector Alexandra Neagu – 

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

comunei Poiana  Campina; 

                   -Raportul de specialitate   nr. 4328 / 15.04.2021  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. 4329 / 15.04.2021  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 . 

 

        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 ducerea 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  16.04.2021 

Nr. 134 

 

 
   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.  134   / 16.04.2021 

 

 

 

PROIECTUL  ORDINII   DE   ZI  

sedinta ordinara a Consiliului  local  al  comunei   Poiana Campina –22.04.2021  
 

 

 

         1.Proiect de  hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Poiana Campina pe 

anul  2021  si estimarile pentru anii 2022 – 2024, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  

de hotarari ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 21 / 14.04.2021 .  Initiator , dl. 

Primar – Sergiu Constanda. 

 

        2.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. 22 / 14.04.2021 .  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 

 

        3.Proiect de  hotarare privind aprobarea  Planului  pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta  in anul 2021 – comuna  

Poiana Campina ,  judetul Prahova, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari 

ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 23 / 15.04.2021 .  Initiator , dl. Primar – 

Sergiu Constanda. 

 

        4.Informarea  nr. 4246/14.04.2021 – privind stadiul  inscrierii datelor  in  registrul  agricol  

pentru  trimestrul I al  anului 2021 – intocmit de dna.  Elena Tatu – inspector  -   Compartimentul 

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

Poiana Campina. 

 

        5.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. 24 / 15.04.2021.  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 

 

        6.Proiect de  hotarare privind clasificarea unor  drumuri  de  interes  local de  pe  raza  

administrativ – teritoriala  a Comunei  Poiana Campina, judetul  Prahova , in  categoria functionala - 

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

comunei  Poiana Campina sub nr. 25 / 15.04.2021 .  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 
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        7.Proiect de  hotarare privind clasificarea unui  drum  de  interes  local de  pe  raza  

administrativ – teritoriala  a Comunei  Poiana Campina, judetul  Prahova , in  categoria functionala – 

drum comunal, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari ale Consiliului  local  

al  comunei  Poiana Campina sub nr. 26 / 15.04.2021 .  Initiator , dl. Primar – Sergiu Constanda. 

 

        8 .Diverse .  

 
 

PRIMAR , 

SERGIU  CONSTANDA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


