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Câmpina s-a alăturat
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titlul de „Oraşul
Reciclării 2015”

Credit bancar 
pentru finanţarea 
unor importante

lucrări de
modernizare

Consilierii 
au aprobat un

regulament şi tarife
pentru folosirea

terenului sintetic

Lansări de carte 
şi recital de pian 

şi vioară la 
„B.P. Hasdeu 

in memoriam”

Cum arată bugetul
municipiului în 2015
Primăria Câmpina
estimează că va avea la
dispoziţie în acest an un
buget de cheltuieli de
peste 91,5 milioane de
lei noi, dintre care
aproximativ 15%
reprezintă finanţări care
urmează să vină de la
Uniunea Europeană.
Priorităţile administraţiei
locale în 2015 vizează
extinderea reţelelor
subterane,
îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere,
construirea de locuinţe
de necesitate,
extinderea cimitirelor şi
reabilitarea parcurilor.
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Direcţia Investiţii a derulat
a nul trecut o serie de proiecte
de modernizare a infrastruc tu -
rii rutiere. Unul dintre cele mai
vizibile proiecte a fost cel pen -
tru realizarea unui nou sens gi -
ratoriu, la intersecţia dintre b u -
levardul Nicolae Bălcescu şi
Ca lea Daciei, la intrarea în oraş
din spre DN 1. Pe lista proiec -
telor realizate în 2014 la acest
capitol mai merită amintite:
Reparaţii B-dul Carol I (pe tron-
 soa nele Fraţii Goleşti-Toma Io -
nescu, strada Siretului-Lunca
Cor nului şi strada Toma Io nes -
cu-strada Sondei); Reparaţii B-dul
N. Bălcescu (tronson Sera-In
Lunca); Modernizare strada Va -
canţei; Amenajare teren de
sport b-dul N.Bălcescu, nr.45;
Res taurare terase Muzeul Iulia
Has deu şi Lucrări reparaţii
toalete Piaţa Centrală.

Compartimentul Programe
de finanţare, relaţii interna ţio -
na le şi protocol a derulat în
2014 un proiect important, nu -
mit „Participarea activă a cetă -
ţenilor la viaţa U.E.”, finanţat de
U.E. în cadrul programului „Eu-
ropa pentru cetăţeni” (151
parti cipanţi). Tot acest compar -
ti ment a asigurat anul trecut o
fi nanţare în valoare totală de
145.000 lei, în baza Legii 350/
2005, pentru proiectele din
domeniile „Educaţie şi cult u ră”,
„Sport de perfor manţă”, „Spor -
tul pentru toţi”.

La Serviciul de adminis -
trarea domeniului public, cele
mai importante proiecte reali -
zate în 2014 au fost: Lucrări de
re paraţii şi reabilitare Parcare
Centrală Piaţă, Parcare str.
Schelelor bl. 6, Parcare zona
blocuri str. Henri Coandă, Par -

care str. Energiei, Parcare - zo -
na Turnătorie - lângă Cirex,
Parcare (parţial) - zona Policli -
ni că; Lucrări de marcaje rutiere
pe străzile municipiului Câm pi -
na; Întreţinere şi reparaţii Aleea
Constructorului, Aleea Izvoa re -
lor; Lucrări de reparaţii şi rea -
bilitare Aleea Piatra Arsă, str.
Tineretului, Aleea Ghiocei, alee
laterală N. Bălcescu, alee acces
B-dul N. Bălcescu spre S.C.
EXTRAPAN, str. Puiu Sorin, alee
laterală I.H.Rădulescu şi lucrări
de extindere canalizare alee I.H.
Rădulescu, Aleea Şoimului din
Calea Doftanei, str. Bucegi, str.
Amurgului, intrare zona Casa
Ti neretului - str. Orizontului, a -
lee din Calea Daciei, str. Cer cu -
lui, str. Narciselor, Aleea Ghio -

cei - tronson II, str. Atelie re lor;
Execuţie instalaţie de ilu minat
pe Aleea Constructor ului; Re -
pa raţii (refacere) învelitoare
str. Castanilor nr. 16 - Cabinete
medici de familie; Lucrări de
ca nalizare menajeră str. Amur -
gului; Execuţie canalizare me -
na  jeră zona str. Sălaj - str. Pe -
tro listului; Achiziţie sistem
afisaj cu LED-uri (termometru);
Lucrări de înlocuire şi aşezare
la cotă a capacelor de cămin şi
gurilor de scurgere de pe unele
străzi din domeniul public; Re -
pa raţie (parţial) învelitoare Că -
min Energetic; Proiectare lu -
cră ri de reabilitare şi repara ţii
Parc Millia; Achiziţie tâm plă rie
PVC Biblioteca Municipală “C.I.
Istrati”; Modernizare ilu mi  nat

public în parcare în cur tea
interioară blocuri, cu intrare
din str. Henri Coandă; Lucrări
de iluminat public parcare din
str. Orizontului - spate Casa Ti -
neretului; Lucrări de împrej mu -
ire teren extindere Cimitir Mu -
ni cipal, str. Bobâlna nr. 43;
Alimentare cu energie electrică
pentru iluminat stadion, B-dul
N. Bălcescu nr. 48 (Cămin
Liceu Petrol); Reparaţie înveli -
toa re corp D - Primărie; Achizi -
ţie bănci pentru domeniul pu -
blic; Reparaţii şi refacere scări
strada Mărăşeşti; Lucrări  de
iluminat ornamental pasarela
Calea Daciei; Reabilitare reţea
electrică subterană în canal iza -
ţie şi înlocuire sistem de ilu mi -
nat pe Calea Doftanei. 

Câmpina s-a înscris în cea
de-a treia ediție a competiției
„O ra șul Reciclării” adresată au -
to rităţilor publice din Ro mâ nia.
Timp de 6 luni, în perioada 1
ianuarie - 30 iunie 2015, 46 de
municipii și orașe din țară „se
luptă” pentru a dovedi că au cel
mai performant sistem de co -
lectare separată a deșeurilor de
ambalaje.

Competiția „Orașul Reciclă -
rii”, lansată de Eco-Rom Amba -
laje, se desfășoară sub patro n a -
jul Comisiei de Mediu și Echi li -
bru Ecologic a Camerei Depu ta -
ților și al Ministerului Mediului
și Schimbărilor Climatice și în

parteneriat cu Asociația Muni ci -
piilor din România și Institutul
pentru Politici Publice. Partene -
rii media ai proiectului sunt Ad -
mi nistrație.ro și Ziare.com.

Interesul autorităţilor locale
pen tru această competiţie a
cres c ut de la un an la altul, drept
do vadă stând şi faptul că la e -
diţia a III-a sunt cu 60% mai
mulţi participanţi decât la prima
ediţie. În acest an, Câmpina a
răs puns pozitiv chemării la lup -
tă, alături de alte 45 de municipii
și orașe din țară.

Criteriile care stau la baza
eva luării în competiție sunt: ca -
li ta tea serviciilor de colectare

separată a deșeurilor de amba la -
je (însemnând accesul popula ției
la containerele colorate, aspec -
tul acestora și corectitudinea de -
punerii separate a deșeurilor în
containere), cantitatea de deșe u ri
colectate separat per locuitor și
campaniile de conștientizare și
mo bilizare a populației pentru a
separa deșeurile de ambalaje de -
ru late pe parcursul celor 6 luni
de competiție.

La finalul celor 6 luni, câști -
gă torul va obține titlul de ,,Oraș ul
Reciclării” și marele premiu: un
Parc Tematic în valoare de
12.000 euro, un spațiu inedit de
relaxare amenajat cu mobilier
realizat din deșeuri reciclabile.
A cesta este dedicat tuturor lo -
cui torilor orașului care vor să se
relaxeze și, în același timp, să
afle o serie de informații utile
des pre reciclarea deșeurilor de
ambalaje.

În plus, în premieră anul a -
cesta, Eco-Rom Ambalaje va pre -
mia și municipalitățile clasa te pe
locul al II-lea și al III-lea. Ocu -
pan tul locului al doilea pe po -
diu mul competiției se va bucura

timp de o săptămână de vizita
autocarului hich tech din cadrul
pro gramului educațional “Labo -
ra torul Verde al Reciclării” prin
care elevii claselor a III-a vor
învăța, într-un mod dinamic și
cre ativ, despre importanța co -
lec tării separate pentru prote -
jarea mediului.

Municipalitatea care va obți -
ne locul al III-lea va beneficia de
o campanie de informare și con -
ș tientizare a populației cu pri -
vire la importanța separării de -
șeurilor de ambalaje, în valo are
de 3.000 de euro, realizată cu
sprijinul Eco-Rom Ambalaje.

Competiţie în unităţile
de învăţământ

Pentru a implica activ comu -
ni tatea locală în această cam -
panie, administraţia câmpi nea -
nă, în parteneriat cu operatorul
siste mului de salubritate, a lan -
sat în această lună propriul con -
curs, dedicat unităţilor de învă -
ţă mânt.

Premiile vor fi acordate pe ba -
za criteriului cantităţii de deşe -

uri colectate la fiecare şcoală,
ra portată la numărul de elevi ai
aces teia. Premiile acordate câşti -
gă torilor se vor decerna cu oca -
zia acţiunilor desfăşurate de
ZIUA MONDIALĂ a MEDIULUI,
la data de 5 iunie 2015.

Cele mai
importante
lucrări realizate
în 2014
� Primăria Câmpina a realizat, din bugetul
anului trecut, o serie de investiţii de anvergură
sau lucrări de reparaţii în municipiu. Vă
prezentăm bilanţul celor mai importante
obiective de interes public realizate în 2014.

Câmpina s-a alăturat luptei pentru titlul de „Oraşul Reciclării 2015”
„Invităm pe toţi locuitorii
municipiului nostru să se im -
pli ce activ în competiţia «Ora -
şul Re ciclării», să colecteze
separat în containerele dispu -
se la plat for mele de deşeuri
du pă cum urmează:
� containerele cu autocolant
al bastru - HÂRTIE, CARTON
� con tainerele cu autocolant
gal ben - PLASTIC, METAL
� containere cu autocolant
ver de - STICLĂ.
Numai împreună putem tran -
sforma simplul gest de a co le c-
ta separat deşeurile de plas tic,
sticlă, metal şi hârtie într-un
obicei sănătos. Vă mulţumim
pen tru alăturarea la cauza
noas tră şi sperăm ca muni ci -
piul Câm pina să fie fie oraşul
învin gător”, a afirmat Horia
Tiseanu, primarul municipiu -
lui Câmpina.
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Consiliul Local Câmpina a
aprobat, în şedinţa de luna tre -
cu tă, un proiect propus de pri -
marul Horia Tiseanu, vizând
con tractarea unui împrumut
in tern pentru finanţarea unor
o biective de interes local. În
mo mentul de faţă, administraţia
locală a desemnat un expert ca -
re să acorde consultanţă şi ur -
mează să lanseze procedura de
selecţie prin care să fie desem -
na tă instituţia bancară care va
oferi împrumutul, urmărindu-
se obţinerea celor mai avanta -
joase condiţii pentru Primărie.
Creditul urmează să fie luat pe
10 ani, cu o perioadă de graţie
de trei ani, aşa cum a fost pre -
vă zut în hotărârea Consil iu lui
Local Câmpina.

Banii sunt necesari pentru
finalizarea unor lucrări aflate
în derulare sau realizarea unor
noi investiţii de modernizare.
Cea mai importantă parte a a -
cestei sume, respectiv şase din
cele opt milioane de lei, este ne -
ce sară pentru obiectivul de in -
ves tiţii „Blocuri locuinţe de ne -

ce sitate”, prin care admi nistra -
ţia locală speră să realizeze 72

de locuinţe, unde să poată fi mu-
tate persoanele aflate în situaţii
extreme sau cele care stau în
imobile afectate de calamităţi.

Din acelaşi credit se inten -
ţionează să mai fie finanţate do -
uă contracte de modernizare a
infrastructurii rutiere, unul
care vizează străzile Crişuri,

Rozmarin şi Albinei şi unul
pen tru străzile Zimbrului, Zefi -
rului, Viitorului, Vînători.

„Proiectul de hotarâre pro -
pu ne accesarea unei linii de fi -
nan ţare rambursabile în sumă
de 8.000.000 lei în condiţii de
ma ximă eficienţă şi renta bili -
tate pentru asigurarea re sur -

selor de lichidităţi pentru rea -
lizarea celor trei obiective de
investiții. Acest împrumut este
des tinat să asigure surse fi nan -
ciare (lichidităţi) necesare de -
rulării în bune condiţii a obiec -
tivelor, parte din lucrările de
modernizare a străzilor sunt lu -
crări în continuare, iar altă
parte sunt lucrări noi”, a afir -
mat primarul Horia Tiseanu.

Contribuabilii din Câmpina, persoa -
ne fizice sau juridice, nu vor plăti dări
majorate în acest an. În şedinţa din de -
cembrie, consilierii locali au stabilit im -
pozitele şi taxele locale pe 2015, ho -
tărând ca acestea să rămână la valorile
de anul trecut.

De asemenea, se menţin şi facilităţile
acordate în anii anteriori. Astfel, câm -
pinenii care îşi achită integral impo -
zitele până la 31 martie 2015 bene fi -
ciază de reducerea de 10%. „Măsura se
aplică şi pentru persoanele fizice şi
pentru societăţile comerciale. Este o
modalitate de a atrage bani la bugetul
local încă din primele luni ale anului,
dar totodată un sprijin indirect pe care
administraţia locală îl acordă investi to -
rilor din municipiu. Înţeleg că până
acum şi-au achitat contribuţiile pe 2015
mai mulţi contribuabili mici, dar şi
companii mari, profitând de această
bonificaţie”, a precizat primarul Horia

Tiseanu.
De asemenea, separat de scutirile

prevăzute în legislaţia naţională pentru
anumite categorii de contribuabili,
precum veteranii de război sau revolu -
ţionarii, administraţia din Câmpina a
decis să acorde în continuare facilităţi
şi pentru cetăţenii de onoare ai munici -
piului. Aceştia vor fi scutiţi de la plata
impozitului pe clădirea de domiciliu şi
terenul aferent acesteia. Scutirea se
acordă şi pentru câmpinenii care au îm -
plinit 50 de ani de căsnicie (ea se men -
ţine şi dacă unul dintre soţi a decedat).

„Le reamintesc reprezentanţilor so -
cietăţilor comerciale de obligaţia pri -
vind reevaluarea periodică a imobilelor.
Cei care nu şi-au reevaluat patrimoniul
în ultimii ani riscă să plătească impozite
considerabil majorate. Nu a fost decizia
noastră, ci este o măsură impusă de
legislaţia naţională”, a mai precizat
primarul municipiului Câmpina.

Credit de 8 milioane pentru finanţarea
unor lucrări de modernizare
� Administraţia câmpineană a lansat o procedură de selecţie pentru contractarea unui împrumut bancar în valoare de opt
milioane de lei. Banii vor fi utilizaţi pentru construirea a 72 de locuinţe de necesitate, dar şi pentru modernizarea mai
multor artere de circulaţie.

Valoare împrumut: 8.000.000 lei
Blocuri locuinţe de necesitate: 6.000.000 lei
Modernizare Str. Crișuri, Al. Rozmarin, Al. Albinei: 1.100.000 lei
Modernizare Str. Zimbrului, Al. Zefirului, Str. Viitorului, 
Al. Vînători: 900.000 lei

Cadrul legal aplicabil:

� prevederile art.61, alin.(1),
alin.(2) şi alin.(3) din Legea
nr.273/2006 privind finan -
ţele publice locale, modifi -
ca tă şi completată;
� prevederile art.1.171 şi
următoarele din Codul Civil,
referitoare la contracte;
� prevederile art.9, pct.8 din
Carta europeană a autono -
mi ei locale, adoptată la
Stras bourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea
nr.199/1997;
� prevederile art.36, alin.(2),
lit.”b” şi alin.(4), lit.”b”, art.45,
alin.(2), lit.”b” şi art.115,
alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/
2001 privind administraţia
publică locală, republicată.

Taxele au rămas la valoarea de anul trecut

Facilităţi la plata impozitelor pe 2015
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Consiliul Local Câmpina a a -
probat, în şedinţa din luna fe -
bruarie, bugetul municipiului
pen tru acest an, cu un nivel al
ve niturilor similar celor din ulti -
mii ani, estimat la valoarea de
90.778.000 lei. La acestea se
adaugă excedentul din 2014, din
bu getul anului trecut mai rămâ -
nând necheltuită o sumă de
802.000 lei.

Veniturile
În condiţiile realizării în 2014

a unui grad de colectare a veni -
tu rilor proprii de 87% pentru
con tribuabilii persoane fizice şi
94% pentru agenţii economici,
le gis laţia privind finanţele publi -
ce a impus fundamentarea bu -
get ului de venituri al mu ni ci piu -
lui cel mult la nivelul realizărilor
din anul precedent. Banii pro vin
din surse proprii, cote defalcate
din impozitul pe venit, reparti zate
de la nivel naţional (26.710.000
lei plus 1.582.000 lei repre zen -
tând sume alocate din impozitul
pe venit pentru echilibrare), sub -
ven ţii de la bugetul de stat
(10.000 de lei pentru ajutor la
încălzirea locuinţei, la acelaşi
nivel ca în 2014) şi sume defal -
cate din TVA pentru finanţarea
chel tuielilor descentralizate

(26.258.000 lei pentru plata per -
so nalului din sistemul de învă ţă -
mânt). Această ultimă categorie
„în carcă” în mod artificial bu -
getele locale, banii venind de la
Ministerul de Finanţe şi fiind vi -
raţi direct către angajaţii din
Învăţământ.

Municipiul Câmpina are în
acest an şi o a cincea sursă de
venit la bugetul local, estimând
încasări de 13.221.000 lei de pe
urma proiectelor cu finanţare e -
u ropeană, un lucru pozitiv re -
marcat de primarul Horia Tise a -
nu, în condiţiile în care atragerea
acestor finanţări europene asi -
gură aproape 15% din bugetul
total al localităţii.

Veniturile propuse pentru
2015 vor fi completate în cursul
anului cu suma de opt milioane
de lei, reprezentând un împru -
mut bancar aprobat în şedinţa din
ianuarie a Consiliului Local.

Cheltuielile
Pe partea de cheltuieli, buge -

tul pe 2015 este estimat la un
nivel de 91.580.000 lei, compus
din încasările pe acest an plus
ex cedentul realizat în 2014.
Pentru asigurarea cheltuielilor
de personal, administraţia câm -
pi neană a calculat un necesar de

35.484.000 lei, însă Direcţia
Regională a Finanţelor Publice a
aprobat un plafon cu aproape
20% mai mic, reducând suma la
29.572.000 lei. „Noi am făcut o
estimare realistă a cheltuielilor
salariale şi am ajuns la acea
valoare, apoi au venit cei de la
Finanţe Locale şi au inventat un
plafon al anvelopei salariale pe
care l-au impus ei, nu ştiu după
ce formulă, şi care asigură doar
83% din necesar. Sper ca acest
lucru să nu mascheze o intenţie
de reducere a numărului de an -
gajaţi din sistemul public. Şi anul
trecut au impus un plafon mai
mic şi am reuşit abia spre finalul
anului să obţinem majorarea sa”,

a afirmat primarul Horia Tiseanu.
La capitolul „Învăţământ”, ad -

ministraţia câmpineană a alocat
suma de 500.000 de lei pentru
efectuarea de reparaţii curente,
banii urmând să fie repartizaţi
unităţilor şcolare de către co -
misia formată în acest sens la ni -
velul Consiliului Local şi con -
dusă de consilierul Gheorghe Tudor.

La capitolul „Sănătate” au
fost aocate fonduri de câte
200.000 de lei pe partea de func -
ţio nare pentru fiecare spital, ca o
rezervă pentru plata utilităţilor
în cazul în care contractul cu
CAS nu a co peră întreg necesarul
cheltu ie lilor. Suplimentar, au
fost alo cate fonduri şi pentru
lucrări de investiţii, fiind vorba
de 600.000 de lei pentru Spitalul
Municipal Câmpina şi 400.000
de lei pen tru Spitalul de
Psihiatrie Voila.

La capitolul „Cultură, recre -
ere, religie” s-a alocat pentru
Casa de Cultură „Geo Bogza” su -
ma de 400.000 de lei şi respectiv
Casei Tineretului suma de
600.000 de lei pentru conti nua -
rea lucrărilor începute anul tre -
cut. La acelaşi capitol bugetar a
fost prevăzută suma de 150.000
de lei, care urmează să fie repar -
tizată pe parcursul anului pentru
finanţarea cultelor religioase.
Alte 150.000 de lei sunt prevă -
zute pentru finanţarea acţiunilor
sportive şi cultural-educative pe
bază de proiecte, în conformitate
cu Legea 350/2005. Tot în acest
an, Primăria se aşteaptă să deru -
leze lucrări de amploare în par -

curile Millia şi Rio Pass. Toto da -
tă, a fost alocată suma de 200.000
de lei pentru amenajarea par -
cului Durbac.

Consiliul Local a aprobat şi o
alocare bugetară de 200.000 de
lei în acest an pentru susţinerea
activităţii la centrul social de ur -
genţă, unde sunt cazaţi temporar
oa menii fără locuinţă sau victi -
mele violenţei domestice.

Lista de investiţii
Lista investiţiilor propuse în

acest an de administraţia locală
are o valoare însumată de 6,4
mi lioane de lei şi conţine o serie
de proiecte de anvergură.

Printre lucrările importante
se numără amenajarea unui mu -
zeu pentru conservarea şi pune -
rea în valoare a patrimoniului
cultural local, o investiţie de
400.000 de lei considerată pri o -
ri tară pentru aducerea şi expu -
ne rea în condiţii optime a schi -
ţelor lui Nicolae Grigorescu do -
bândite după ani de litigii.

Tot printre priorităţile din
2015 se află şi reabilitarea cor -
pu lui B de la Grupul Şcolar Ener-
getic, un proiect amplu, estimat
la peste 1,3 milioane de lei.

În contextul unei crize de lo -
curi la nivelul cimitirelor, ad mi -
nistraţia locală şi-a propus să
rezolve această problemă prin
rea lizarea cimitirului uman „Lu -
mina”, un proiect despre care s-a
discutat şi anul trecut, dar care la
acea vreme a fost abandonat din
cauza costurilor prea mari. Pri -
măria şi-a propus să refacă pro -

Cum arată bugetul muni
� Primăria Câmpina estimează că va avea la
dispoziţie în acest an un buget de cheltuieli de
peste 91,5 milioane de lei noi, dintre care
aproximativ 15% reprezintă finanţări care
urmează să vină de la Uniunea Europeană.
Priorităţile administraţiei locale în 2015 vizează
extinderea reţelelor subterane, îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere, construirea de locuinţe de
necesitate, extinderea cimitirelor şi reabilitarea
parcurilor.

Horia Tiseanu, primarul
municipiului Câmpina:
„Am conturat bugetul pentru
acest an ţinând cont de
obiectivele de investiţii pe
care ni le-am propus. Printre
păriorităţile din 2015 se
numără finalizarea proiectelor
din fonduri europene,
modernizarea infrastructurii
rutiere, modernizarea şi
dotarea policlinicii, extinderea
cimitirelor şi realizarea
centrului de informaţii
turistice”.
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iectul, la o valoare mult mai re -
zonabilă, alocând în acest an
800.000 de lei pentru proiectare
şi execuţie. Până atunci, însă, ca
soluţie imediată s-a optat pentru
extinderea cimitirului Bobâlna,
pen tru acest obiectiv fiind alo ca -
tă suma de 135.000 de lei, care
să acopere totul, de la planuri ur -
 banistice şi proiectare până la des-
fă şurarea propriu-zisă a lu crărilor.

În 2015, autorităţile locale
vin cu un proiect ambiţios şi pen -
tru restaurarea, dotarea şi va lo -
rificarea patrimoniului cul tural
al Muzeului Memorial B.P. Has -
deu, un obiectiv pentru care este
alocată, cel puţin în prima fază,
suma de 100.000 de lei.

În lista de investiţii mai figu -
rează alocări şi pentru strategia
de dezvoltare turistică a muni ci -
piului, gândită la pachet cu pro -
iectul european de construire a
unui centru de informare, dar şi
pentru actualizarea Strategiei de
dezvoltare a municipiului, o
cerinţă pentru atragerea de noi
fonduri europene.

Reţele subterane şi asfaltări
Administraţia câmpineană a

alocat în acest an suma de
620.000 de lei pentru asigurarea
cotei de cofinanţare la reab ili -
tarea conductei de aducţiune şi
transport şi reţelelor de distri -
buţie a apei potabile în mu ni -
cipiu. Conducta de aducţiune
por neşte din zona staţiei de pom -
pare Doftana şi merge până pe
strada Ecaterina Teodoroiu. Lu -
crarea este considerată o nece -

sitate, în condiţiile în care ac tu -
ala reţea înregistrează mari
pierderi în zonă.

În lista de investiţii a fost
prin să şi suma de 50.000 de lei,
re prezentând cofinanţarea la ex -
tinderea conductei de gaze na -
turale pe străzile General Ion
Stoi ca şi Col. Haralambie Săvu -
les cu. Implicit, după atâtea săpă -
turi, vor exista investiţii masive
şi pentru asfaltarea străzilor din
municipiu. Cele mai avansate
proiecte vizează modernizarea
stră zilor General Ion Stoica, Har -
alam bie Săvulescu, Gloriei şi
Bujorului pe de o parte, proiect
în ce put anul trecut, şi mo der ni -
zarea străzilor Crişuri, Roz marin,
Albinei, pentru care s-a dat or -
dinul de începere a lucrărilor la
mijlocul  lunii februarie.

Lista de investiţii cuprinde şi
lucrări noi, pentru modernizarea
străzilor Zimbrului, Zefirului,
Vii torului, Vânători, Arinului, Po -
pasului şi aleii de acces din B-dul
Carol I. În total, numai pentru
mo dernizarea de străzi este alo -
cată în acest an suma de 1,77
milioane de lei. Tot la capitolul
bu getar „Transporturi” mai apa -
re pe listă un sistem de supra -
veghere video a intersecţiilor
majore, pentru care a fost alo ca -
tă suma de 280.000 de lei.

Separat de lista de investiţii,
Pri măria Câmpina şi-a mai pro -

pus să efectueze lucrări de repa -
raţii pe mai multe străzi din oraş.
Pe lista propusă la început de an
se numără 15 drumuri, însă a -
ces tea sunt în mare măsură con -
diţionate de modul în care vor
de curge săpăturile pentru reţe le -
le subterane, aşa că în momentul
de faţă cele mai sigure sunt Ca -
lea Doftanei (pe un tron son de
3,4 km) şi Bule vardul Carol I (pe
2 kilometri, str. Goleşti - Bazine
Câm piniţa) şi străzile N. Băl -
cescu, Orizontului şi Câm pi -
neanu. Suma totală alocată pen -
tru lucrări de reparaţii curente
este de 6,7 milioane de lei.

Tot în lista de reparaţii apar
şi alocări de peste 254.000 de lei
pentru parcări în mai multe zone
ale municipiului, la care se ada u gă
85.000 de lei pentru am pla sarea
de bariere în zonele str. 1 Mai,
str. Soarelui, B-dul Culturii, par ca re
bl. 23 D1 str. Grigore Nicolae.

Pentru asigurarea ilumina -
tului, Primăria are la dispoziţie
în acest an un buget de peste 1,5
milioane de lei, de departe cea
mai mare parte a acestei chel -
tuieli urmând să meargă pentru
acoperirea cheltuielilor propriu-zise
cu energia electrică. Există mai
multe proiecte care vizează rea -
bilitarea iluminatului public, pe
străzile Rampei, Prutului, Cri -
şuri, Viitorului, Beiuş şi Energiei
- P4 şi P3.

cipiului Câmpina în 2015
Proiecte din fonduri europene
Primăria Câmpina are în desfăşurare mai multe
proiecte majore finanţate din fonduri europene.
Printre cele mai importante se află cel de
reabilitare, modernizare şi echipare a
ambulatoriului integrat la Spitalul Municipal, un
proiect cu o valoare de peste 11 milioane de lei,
finanţat în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013 şi care are termen de
finalizare în acest an. Proiectul vizează
modernizarea policlinicii şi amenajarea unui
spaţiu optim pentru susţinerea actului medical
de calitate.
Autorităţile publice au în desfăşurare şi un
proiect care vizează construirea unui centru de
informare şi promovare turistică, având o
valoare de puţin peste 618.000 de lei.
Tot la capitolul atragere de fonduri europene
este prevăzut şi programul „Egalitate de Şanse
şi Gen prin Antreprenoriat şi Calificare”,
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane şi care asigură
susţinerea unor cursuri de calificare pentru 450
de femei din Câmpina. Proiectul are o valoare
totală de 1,76 milioane.
În fine, tot la acest capitol este inclusă şi
cofinanţarea proiectului „Reabilitare şi
modernizare sisteme de apă-Hidro Prahova”, în
valoare de 491.000 de lei.
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După mai multe dezbateri pe această
temă, Consiliul Local a adoptat în prima
şedinţă din acest an un proiect amplu,
care stabileşte condiţiile de utilizare a
terenului cu gazon sintetic şi a pistei de
atletism din apropierea Colegiului
Tehnic „Constantin Istrati” Câmpina.
Noul Regulament de organizare şi fun c -
ţio nare prevede ca de adminis tra rea ba -
zei să se ocupe o structură nou
înfiinţată la nivelul Primăriei - Serviciul

de administrare baze sportive şi agre -
ment - din care vor face parte un admi -
nis trator, casieri, îngrijitor şi paznic. Ac -
tul normativ adoptat de Consiliul Local
stabileşte şi orarul de funcţionare şi
tarifele de acces.

Tarife

Pentru elevii din municipiu veniţi în
cadru organizat, accesul pe teren este
gratuit. De asemenea, acelaşi lucru este

valabil şi pentru asociațiile sportive din
unitățile școlare care participă la
competiții organizate de Primărie și  de
Consiliul Local.

Pentru persoanele fizice sau juridice
din Câmpina care doresc să joace fotbal
sau să organizeze competiții sportive,
tarifele sunt de 50 de lei pe oră pe timp
de zi, respectiv 70 de lei pe oră pe timp
de noapte. Consiliul Local a stabilit şi
tarife pentru asociații sportive altele
decât cele care au sediul în Câmpina,
care vor putea închiria terenul cu 300
de lei pe oră ziua sau 450 de lei pe oră
seara.

„Elevii şi sportivii au acces numai în
prezenţa cadrului didactic sau a antre -
no rului. În aceste situaţii, cadrele di -

dactice şi antrenorii răspund de acţiu -
nile şi faptele acestora. Calitatea de elev
se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la
zi. Sportivii, persoanele fizice şi juridice,
au acces numai dacă prezintă o chitanţă
de achitare a taxei de utilizare eliberată
de casierie, pe care se va înscrie în mod
obligatoriu, data, orele de utilizare a
terenului, (de la.....pana la ....). Persoanele
fizi ce cu domiciliul în Câmpina au acces
gratuit la pista de alergare”, se mai arată
în document.

„Când  terenul de sport va fi folosit
pentru desfăşurarea unor manifestări
locale, cu caracter competiţional, toate
celelalte activităţi se anulează, urmând a
fi reprogramate ulterior, de comun a -
cord cu cei care au achitat taxele de
utilizare”, mai prevede regulamentul.

Consiliul Local Câmpina s-a
reunit, în şedinţă ordinară, în
data de 29 ianuarie, ocazie cu
ca re a aprobat o serie de pro -
iecte de interes public:

-Hotărârea nr. 1/2015, pri -
vind aprobarea organigra mei şi
statului de funcţii al aparatului
de specialitate al primarului;

-Hotărârea nr. 2/2015, pri -
vind aprobarea contractării u -
nui împrumut bancar de 8 mi -
lioane de lei;

-Hotărârea nr. 3/2015, pri -
vind modificarea şi comple ta -
rea anexei la HCL 127/2011,
vizând convenţia încheiată
între mai multe unităţi adminis -
tra tive pentru întreţinerea şi
pa za rampei ecologice de la Bă -
neşti;

-Hotărârea nr. 4/2015, pri -
vind aprobarea Planului de ac -
ţiuni ce se vor efectua pe do -
meniul public sau privat al mu -
nicipiului Câmpina în 2015 cu
persoanele beneficiare ale pre -
vederilor Legii 416/2001 pri -

vind venitul minim garantat;
-Hotărârea nr. 5/2015, pri -

vind aprobarea unui act adiţio -
nal la contractul de concesiune
nr. 16844/2002 cu Floricon
Salub, în conformitate cu noile
prevederi din legislaţia naţio -
nală din domeniul salubrităţii;

-Hotărârea nr. 6/2015, pri -
vind aprobarea Regulame n tului
de organizare şi funcţionare a
„Te renului de sport municipal
cu gazon artificial” din muni -
cipiul Câmpina;

-Hotărârea nr. 7/2015, pri -
vind modificarea şi com ple -

tarea Art. 15 din Anexa 2 la
HCL nr. 77/2008, în sensul
numirii primarului Horia Ti -
sea nu şi domnului Enache Dra -
gomir, desemnaţi de Consiliul
Local, în calitate de membri ai
Adunării Generale a Asociaţiei
„Parteneriatul Oraşelor Mici şi

Mijlocii din judeţul Prahova în
vederea realizării obiectivelor
din interes comun”, la care mu -
nicipiul Câmpina este membru
asociat;

-Hotărârea nr. 8/2015, pri -
vind modificarea şi comple -
tarea Art. 10 din Anexa de la
HCL 100/2011, în sensul sta -
bilirii unor prevederi legisla -
tive pentru utilizarea bazinului
de înot din Câmpina pentru ore
de curs ale unităţilor de învă -
ţământ din municipiu sau con -
cursuri;

-Hotărârea nr. 9/2015, pri -
vind susţinerea manifestării „Târ -
gul Mierii Câmpina - 2015”;

-Hotărârea nr. 10/2015, pri -
vind aprobarea vânzării aferent
construcţiei, în suprafaţă de
172 mp, situat în municipiul
Câmpina, str. Schelelor, nr. 34
C, T83, Parcela Cc 776, Nr. ca -
das tral 25951, prin exer citarea
dreptului de preemţiune de că -
tre dl. Rădulescu Marius-Re -
nato.

Orarul de funcţionare
„Orarul de funcţionare va fi

întocmit şi afişat de către adminis -
tra tor, ţinând cont de solicitări. La
întocmirea orarului, se vor lua în
considerare următoarele:

a) terenul de sport va funcţiona
zilnic, între orele: 8,00 - 22,00;

b) în zilele de luni-vineri, între
orele 08 - 22:00, sâmbăta şi dumi -
nica între orele 8:00 - 21:00, dar se
vor programa cu prioritate «activi -
tăţi sportive de masă» sau «compe -
tiţi ile sportive planificate» şi au -
tori zate;

c) modificarea orarului, repro -
gra marea unor activităţi se pot
rea liza de comun acord cu solici -
tan tul în cauză, cu condiţia nea fec -
tării altor activităţi sportive, com -
petiţii, programate în prealabil”, se
arată în articolul 23 din regu -
lament.

Regulament şi tarife pentru
folosirea terenului sintetic

� Consilierii locali câmpineni au aprobat, în şedinţa din luna
ianuarie, Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru
terenul de sport cu gazon sintetic amenajat de administraţia
locală. Actul adoptat la începutul acestui an stabileşte orarul
şi condiţiile de funcţionare, precum şi tarifele practicate.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local în luna ianuarie
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LUNI:
Director tehnic, 
Eliza Oprescu: 
10.00 -12.00
Director economic, 
Gheorghe Ecaterinescu: 
10.00 – 12.00
MARŢI:
Secretar 
Paul Moldoveanu: 
8.00 – 10.00
Viceprimar 
Ion Dragomir: 
14.00 – 16.00
MIERCURI:
Primar 
Horia Tiseanu: 
11.00 – 16.00
Telefonul primarului
0244.336.134 (int. 101)
0244.332.071
0244.336.771
Adrese de e-mail:

web@primariacampina.ro
primar@primariacampina.ro
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TELEFOANE UTILE:

- Poliţia Municipală Câm-
 pina - 0244.336.128 (Bd.
Culturii 16)

- Poliţia Locală - 0244.
332.420 (Str. 1 Decembrie
1918, nr. 7)

- Direcţia Economică a
Primăriei Câmpina - 0244.
374.485 (Calea Doftanei 18)

- Detaşamentul de Pom -
pieri - 0244.376.351 (Str. V.
Alecsandri 4)

- Spitalul de Psihiatrie
Voila - 0244.335.161 (Str.
Voila 114)

- Spitalul Municipal
Câm pina - 0244.337.351
(Bd. Carol I 117)

- Serviciul de Ambulanţă
Câmpina - 0244.331.003
(Str. Simion Bărnuţiu 12)

- Inspectoratul Teritorial
de Muncă - 0244.375.131
(Str. Griviţei 45)

- Agenţia Locală pentru
Ocuparea Forţei de Muncă -
0735.786.218 sau 0244.
376.001 (Str. Maramureş
19)

- Casa de Pensii - 0244.
333.718 (Str. Orizontului 1)

- Oficiul pentru Protecţia
Consumatorilor -
0244.376.394 (Casa Tinere -
tului, etaj 1), program joi şi
vineri, între orele 9.00-
10.00

- Parchetul Câmpina -
0244.336.131 (Strada 1
Decembrie 1918)

- Dispecerat HidroPra -
hova - 0244.336.051 (Calea
Doftanei 18)

Accesul liber la informaţii de interes public 
se realizează prin: afişare la sediul autorităţii

sau instituţiei publice, prin publicarea în
Monitorul Oficial sau în mijloace de informare
în masă, în PUBLICAŢII PROPRII, precum şi în

pagina de internet proprie. 
(Legea 544/2001, Secţiunea 1, art. 5, pc.a).

ISSN: 2247 - 3408
Publicaţie lunară editată de PRIMĂRIA 

şi CONSILIUL LOCAL CÂMPINA
DTP, Redactare: SC Bursi NBC Plopeni

Tipărit la Tipografia RING Bucureşti
în 13.400 de exemplare

(Taloanele se depun la Primăria Câmpina, în urna din
incinta Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni. Ne puteţi
trimite mesaje şi la adresa de e-mail: infocampina@gmail.com.
Vă mulţumim!)

1. Mitrea Iona – str. Ec.
Teodoroiu, nr.35.

Cu ocazia sărbătorilor de
iar nă, vă transmit pe această
cale toate gândurile noastre
cele mai bune, putere de mun -
că, la conducerea acestui  fru -
mos oraş şi să fiţi mereu la
înăl ţime!

Mulţumim pentru  gându -
rile bune şi sperăm să fiţi
alături de noi, pentru că îm -
reună putem realiza lucruri
frumoase.

2. Enache Alexandrina – str.
22 Decembrie  nr.26, et. 1 ,ap.2.

Sărbători frumoase alături
de cei dragi - aţi dăruit multe
bucurii!

Cu speranţa că figurez în
proiectul privind taxele pentru
anul viitor, ca cetăţean de o -
noare cu peste 50 de căsnici e,
doar cu o persoană - La mulţi
ani - pe aceeaşi funcţie!

Mulţumim pentru urări şi
transmitem aceleaşi gânduri
bune.

În ceea ce priveşte scuti -
rea de impozit, vă rugăm să
vă adresaţi Direcţiei Econo -
mice cu o cerere, la care să
ataşaţi şi o copie a certifi -
catului de căsătorie.

3. Mănăilă Aurel - str.Carol
I, nr.17,bl.A,ap.13

- să nu se mai circule cu
autovehicule pe bulevard!

- când se va da în funcţie
noul club al pensionarilor?

Modul de circulaţie pe 
B-dul Culturii a fost stabilit
de către Poliţia Rutieră (iar
noi trebuie să respectăm
deciziile lor), care a conside -
rat că este bine să se circule
pe un singur sens, deoarece
sunt mai multe instituţii şi

persoane fizice pe acest bu -
levard.

-Vom da în folosinţă Clu -
bul Pensionarilor în primul
semestru al anului 2015 (ne
cerem scuze pentru întârzi -
ere, dar din cauza sponso -
rilor noştri dotarea cu mobi -
lier a fost întârziată).

4. Măcelaru Ion - Calea
Doftanei

- Felicitări pentru bursele de
performanţă acordate elevilor
cl.a XII-a;

- De ce nu le publicaţi şi în
InfoCâmpina ? Poate se găseşte
un  mic spaţiu.

- Mulţumim pentru urări.
Bursele de performanţă au
fost publicate de mai multe
ori în ziarul nostru şi vor mai
fi publicate şi cele pentru

anul şcolar 2014-2015.
5. Pârvu Gheorghe - str.

Podului, nr.11
Am în grădină un nuc foarte

mare şi bătrân care a devenit
un pericol. Vă rog să mă ajutaţi
să scap de el.

Trebuie să vă adresaţi Pri -
măriei Câmpina, cu o cerere,
care va fi analizată de o
comisie de specialitate. Dacă
se consideră necesară tăierea
lui, conform legii, nu putem
acţiona pe domeniul public şi
trebuie să vă adresaţi unei
firme de specialitate.

6. Dinca Gabi
Referitor la reclamaţia fă -

cută de locatarii blocului B8, în
ceea ce priveşte tăierea pomi -
lor. Aş dori să exprim pă rerea
mea şi a celorlalţi locatari, care

nu vor acest lucru. Toţi cei care
au făcut această reclamaţie
sunt destul de nou mutaţi în
acest bloc. În momentul mutării
dânşilor pomii erau deja plantaţi
de mine, de când eram copil şi
au bucurat şi bucură în con -
tinuare majoritatea locatarilor
din carierul respectiv. Trei din -
tre cei care au reclamat tă ierea
pomilor locuiesc la par ter, fapt
ce a făcut ca ei să do rească
acest lucru, drept pentru care
eu am acţionat la toaleta rea
acestor pomi pentru a nu
stânjeni lumina soarelui. Pe
par tea d-nei Jaga nu exista
niciun pom. Era un pui de salcâm,
pe care l-au tăiat anul trecut.

Câmpina este un oraş verde
şi asta îmi doresc să rămână. Vă
rog să ţineţi cont şi de părerea
celorlalţi vecini!

Arborii se toaletează la
solicitarea Asociaţiei de Pro -
prietari şi nu a fiecărui cetă -
ţean din bloc. Cererile sunt
analizate apoi de către o co -
misie de specialitate din ca -
drul Primăriei, care stabileşte
dacă este necesară sau nu.

7. Nenciu Aurica - str. Al.
Odobescu, nr.10

Tache Cornelia - str. Odo -
bescu nr.12, bl.D1,sc.B

Înfiinţarea unei alei pieto -
nale care să facă legătura între
bulevardul Carol I şi bisericuţa
din incinta Spitalului Muni -
cipal;

Trebuie să vă adresaţi
Protoeriei din Câmpina, care
poate să decidă dacă este o
biserică publică sau nu (ea a
fost construită pentru bolna -
vii din Spital si pentru ca -
drele medicale): Dacă vom
avea avizul lor, vom crea şi
acea alee publică.

TALON DE SUGESTII
Numele şi prenumele: ...........................................................................

Adresa: .........................................................................................................

Problema/propunerea/ideea dvs.: ....................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

�

Primarul Horia Tiseanu răspunde
la întrebările cetăţenilor
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„B.P. Hasdeu in
memoriam”

Muzeul Memorial „B.P. Hasdeu” orga ni -
zea ză, în parteneriat cu Primăria şi Con -
siliul Local Câmpina, evenimentul cultural
„B.P. Hasdeu in memoriam”. Acesta va avea
loc sâmbătă, 28 februarie, începând de la
ora 11.00, la Castelul „Julia Hasdeu”. În me -
moria marelui savant se vor ține prelegeri
legate de viața și opera sa şi vor avea loc
recitaluri și lansări de carte.

Prelegeri
Prof. dr. I. Oprişan
„Pavel Balmuş-dincolo”. Cuvânt evocativ al
unui hasdeolog care ne-a părăsit.
„Fragmente dintr-o posibilă lucrare
monografică B. P. Hasdeu”
Prof. dr. Crina Bocşan
„Aspecte socio-culturale în corespondența
dintre B. P. Hasdeu şi fiica lui, Julia”
Prof. Maria Boescu
„Lilica, elevă la Paris”
Prof. Alin Ciupală
„Legăturile familiei Hasdeu cu Câmpina”
Prof. dr. Oana Merca
„Despre două  forme de a fi antisemit”
dr. Jenica Tabacu
„Archiva istorică a României”, 161 de ani de
la apariție”

Lansări de carte
„Barbu Lăzăreanu. Umorul lui Hasdeu”, 
ediție critică şi prefață de I. Oprişan. 
Bucureşti, Editura Saeculum Vizual, 2015.

„Calvaria”, de Emanoil Toma, 
Bucureşti, Editura Amanda Edit, 2015.
Prezintă prof. dr. Christian Crăciun şi
Lucian Gruia, membru al Uniunii Scri -
itorilor

Recital de pian şi vioară
Cristina Popescu – Stăneşti (pian)
Dan Schor (vioară)
În program:
Claude Debussy - Sonata pentru vioară şi
pian
George Enescu - Impromptu concertant
pentru vioară şi pian
Două piese evreieşti.

Reporter: Înainte de toate, pro -
babil c-ar fi necesar să lămurim ce
în seamnă Protoieria Câmpina şi care
sunt atribuţiile pe care le aveţi în a -
ceastă funcţie.

Grigore Melnic: Protoieria Câm -
pi na coordonează activitatea parohi -
ilor de pe Valea Prahovei, mai exact de
la Azuga până la Băicoi. Protoiereul -
sau protopopul, aşa cum mai este cu -
noscut de enoriaşi - are ca îndatoriri
coordonarea activităţilor liturgice, de
slujire, social-filantropice şi cultural-
educative ce se desfăşoară în parohi -
ile de sub jurisdicţia Protoieriei.

R: Ce v-aţi propus să faceţi în a -
ceastă calitate?

GM: Cele mai importante proiecte
de viitor pe care le am sunt realizarea
unei cantine sociale care să îi ajute pe
cetăţenii cu venituri mici, ridicarea
unui nou sediu pentru Protoierie - în -
trucât cel actual este vechi şi nu poate
susţine toate acţiunile care trebuie
desfăşurate - şi constituirea în fiecare
oraş a unor filiale ale Ligii Tineretului
Ortodox Român. Este vorba despre un
program în perteneriat cu această
fundaţie, care îşi propune apropierea
copiilor de Biserică, prin înmulţirea
parteneriatelor cu şcolile. De aseme -
nea, îmi doresc constituirea la nivel de
parohie în fiecare localitate a unor
grupuri de credincioşi care să anali -

zeze şi să sprijine cazurile sociale e -
xistente.

R: Aţi slujit şi în comuna Sângeru
şi în municipiul Câmpina. Cum reu -
şeşte un preot să îi apropie pe credin -
cioşi?

GM: Este necesară o apropiere în -
tre preot şi credincioşi, apropiere ca -
re, cred eu, se face doar prin dragoste

şi respect. Atât timp cât relaţiile noas -
tre nu vor fi apăsate de ură, discri mi -
nare sau interese pur personale, a -
tunci vom înţelege că împreună, pre -
oţi şi credincioşi, putem săvârşi fapte

bune, plăcute oamenilor şi lui Dum -
nezeu.

R: Aveţi un mesaj pentru oamenii
din Câmpina?

GM: Acum, la începutul Postului
Ma re, vă îndemn să priviţi fiecare în
sufletele dumneavoastră, să analizăm
ceea ce puteam să facem şi nu am
făcut şi să încercăm să fim mai buni,
mai milostivi, deoarece societatea nu
se poate schimba în bine dacă fiecare
dintre noi nu contribuie.

Protoieria Câmpina 
are un nou conducător
� Grigore Melnic este noul
protoiereu al Protoieriei
Câmpina, ocupând această
funcţie începând de la 1
ianuarie. El a acordat un
interviu pentru publicaţia
noastră în care a discutat
despre proiectele pe care
vrea să le implementeze la
conducerea instituţiei, dar
şi despre viziunea sa
despre rolul unui preot în
comunitatea locală.

PROFIL
Începând cu 1 ianuarie 2015 a

fost numit în funcţia de proto ie -
reu al Protoieriei Câmpina preo -
tul Grigore Melnic, paroh al paro -
hiei Sfântul Dimitrie Câmpina.

Născut în anul 1968, în Câm -
pi na, el a terminat cursurile Fa -
cultăţii de Teologie Ortodoxă din
Bucureşti în 1992, iar între 1993
şi 1999 a slujit în parohia Mireş,
din comuna prahoveană Sângeru.
El revine acasă în 1999 şi hotă -
răşte, odată cu transferul la Câm -
pina, să ridice un nou lăcaş de
cult. Aşa a fost construită biserica
Sfânta Parascheva, din apropierea
autogării, care a fost târnosită în
2001.

Ca preot paroh, Grigore Melnic a avut un rol decisiv în ridicarea 
Bisericii Sfânta Parascheva, sfinţită în anul 2001

GRIGORE MELNIC,
PROTOIEREU:
„Este necesară o apropiere
între preot şi credincioşi,
apropiere care, cred eu, se
face doar prin dragoste şi
respect”

GRIGORE MELNIC,
PROTOIEREU:
„Vă îndemn să priviţi fiecare
în sufletele dumneavoastră şi
să încercăm să fim mai buni,
mai milostivi, deoarece
societatea nu se poate
schimba în bine dacă fiecare
dintre noi nu contribuie”


