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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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ, cu modificarile si  completarile ulterioare ; 

 Tinand  seama de Adresa Agentiei Pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) nr. 

04/10.01.2023, inregistrata la Primaria comunei Poiana Campina sub nr. 453/10.01.2023 – prin  care se 

comunica Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare – formular E3.4 L. 
  

 

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 16.01.2023,  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 este trimis spre avizare proiectul  de hotarare  sunt urmatoarele: 

 

         1.Proiect de  hotarare pentru modificarea  si  inlocuirea  Anexei nr. 1 la Hotararea  

Consiliului  local al  comunei  Poiana Campina  nr. 64 / 13.10.2022 - privind   implementarea 

proiectului  “Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  si Transport Public in 

comuna Poiana Campina, judetul Prahova” prin  Programul National de Dezvoltare Rurala 

2014 – 2020 – FEADR – Masura M2 / 6 B – “Dezvoltarea investitiilor publice pentru 

infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală și de amenajare 

peisagistică a localităților, infrastructura pentru valorificarea produselor locale și pentru 

crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație”, Submasura 19.2 – “Sprijin  pentru 

implementarea  actiunilor  in  cadrul Strategiei  de Dezvoltare Locala”  prin Grupul   de Actiune 

Locala  - Dealurile Sultanului, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari 

ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 02 / 13.01.2023.  Initiator, dl. Primar 

– Sergiu Constanda. 

 
Materiale anexate : 

 
                 -Referatul de aprobare prezentat de către Primarul comunei Poiana Campina, judetul 

Prahova – dl. Sergiu Constanda, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 601 / 13.01.2023; 

                 -Raportul de specialitate intocmit de inspector Carmen Toader – Compartiment Buget, 

Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Poiana  Campina, înregistrat cu nr. 602 / 13.01.2023; 

                 -Raportul de specialitate intocmit de consilier achizitii publice – Oana  Ramona Papuc – 

Compartiment Administrare Domeniu Public si Privat, Achiziţii Publice, Accesare Fonduri 
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Nerambursabile si Implementare Proiecte din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Poiana  Campina, înregistrat cu nr. 603 / 13.01.2023; 

               -Raportul de specialitate intocmit de consilier Madalina Ionela Cretu – Compartiment 

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

Campina, înregistrat cu nr. 604 / 13.01.2023; 

              -Raportul de specialitate intocmit de Sef  S.V.S.U – Ana Maria Goran – Compartiment 

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Transport Public din cadrul Aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Poiana  Campina, înregistrat cu nr. 605 / 13.01.2023; 

              -Avizul  de legalitate  nr. 606 / 13.01.2023 al Secretarului general al  comunei  Poiana 

Campina. 

 

Avize  solicitate : 

 
             -Avizele  Comisiei  de specialitate nr. 1, Comisiei de specialitate  nr. 2 si  Comisiei de 

specialitate nr. 3  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 

proiectului  de hotarare inscris  in proiectul ordinii de zi .  

 

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

Secretarul general  al comunei Poiana Campina, judetul Prahova . 

 

                      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, judetul Prahova,  acesta  urmand a asigura si publicitatea prezentei 

dispozitii . 

 

 

PRIMAR , 

SERGIU  CONSTANDA 

  
 

Poiana  Campina  13.01.2023 

Nr. 06 

 
 

   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. 06  / 13.01.2023  
 
 

 
PROIECTUL  ORDINII   DE   ZI  

sedinta extraordinara a Consiliului  local  al  comunei   Poiana Campina 
convocata de indata – 16.01.2023  

 
 

 

         1.Proiect de  hotarare pentru modificarea  si  inlocuirea  Anexei nr. 1 la Hotararea  

Consiliului  local al  comunei  Poiana Campina  nr. 64 / 13.10.2022 - privind   implementarea 
proiectului  “Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  si Transport Public in 

comuna Poiana Campina, judetul Prahova” prin  Programul National de Dezvoltare Rurala 

2014 – 2020 – FEADR – Masura M2 / 6 B – “Dezvoltarea investitiilor publice pentru 

infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală și de amenajare 

peisagistică a localităților, infrastructura pentru valorificarea produselor locale și pentru 

crearea și dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație”, Submasura 19.2 – “Sprijin  pentru 

implementarea  actiunilor  in  cadrul Strategiei  de Dezvoltare Locala”  prin Grupul   de Actiune 

Locala  - Dealurile Sultanului, inregistrat  in Registrul pentru evidenta proiectelor  de hotarari 

ale Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina sub nr. 02 / 13.01.2023.  Initiator, dl. Primar 

– Sergiu Constanda. 

 

 
 

PRIMAR , 
 Sergiu Constanda 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


