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Au  început lucrările
pentru reabilitarea şi

modernizarea
Policlinicii

Câmpina a început
curăţenia de primăvară.
Campania se încheie pe

10 aprilie

Spitalul Voila nu poate
organiza concurs
pentru ocuparea

funcţiei de manager

O campanie, 
trei evenimente 

şi un obiectiv generos:
“Prin sport alături 

de oameni”

Câmpina a fost, în luna
februarie, timp de trei
zile, cel mai dulce loc
din jude�, din �ară și,
de ce nu, din întreaga
lume! În perioada 20 –
22 februarie, Casa
Tineretului a găzduit
standurile a peste 100
de comercian�i și mii
de vizitatori, în cadrul
celei de-a X-a edi�ii a
Târgului Mierii,
eveniment care a ajuns
un reper în agenda
municipiului.
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PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL CÂMPINA

Târgul Mierii 2015 

Câmpina, cel mai dulce
loc din România

vă urează Sărbători fericite, liniștite și
îmbelșugate, de care să vă bucura�i alături

de cei dragi!
Fie ca lumina Paștelui să ne încălzească

tuturor sufletele și să ne deschida inimile
spre iubire, credin�ă și iertare. Să fim mai

buni, să ne bucurăm din plin de frumuse�ea
tuturor lucrurilor care ne înconjoară și să

dăruim iubire celor dragi.

Primar
Ing. Horia Lauren�iu Tiseanu
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Concursul pentru ocuparea
postului de manager la 
Spitalul Voila a fost suspendat

Concursul care ar fi trebuit
să aibă loc, în perioada fe bru -
arie – martie, la Spitalul Voila,
pentru ocuparea postului de
manager a fost suspendat, din
cauza lacunelor legislative.
Con ducerea mai poate fi asi gu -
rată prin interimat doar până la
începutul lunii iunie.

Anunțul privind organiza -
rea concursului pentru ocu pa -
rea funcției de manager, la Spi -
talul Voila, a fost făcut în luna
ianuarie, iar selecția era pro -
gra  mată pentru sfârșitul lui fe -
bruarie – înce pu tul lui martie.
Lacunele le gislative nu mai per -
mit, însă, derularea con   cursului,
care a fost suspendat până la
apa riția unor noi  regle mentări. 

Concret, problemele au apă -
rut după ce, pe 30 ianuarie, Mi -
 nis terul Sănătății, prin Di rec ția
generală resurse umane, juridic
și con tencios, a transmis în
teritoriu o adresă pri vind lipsa
normelor metodologice de apli -
care a prevederilor art. 179,
alin.( 1) din Legea pri vind re -
for ma în domeniul sănătății,
po trivit căruia “Consiliul de
Ad ministraţie or ga nizează con -
curs sau licitaţie publică, după
caz, pentru selecţionarea ma -
na  gerului, res pec tiv a unei per -
soa ne juridice care să asi gure
managementul unităţii sanitare,
potrivit nor melor aprobate prin
ordin al ministrului Să nătăţii,
sau, după caz, prin ordin al mi -
nistrului din ministerele cu
reţea sanitară proprie şi res -
pec tiv prin act administrativ al
primarului unităţii adminis -
trativ-teritoriale, al primarului
general al municipiului Bu cu -
reşti sau al preşedintelui Con -
siliului Jude ţean, după caz”. În
situația de față, Consiliul de
Administrație nu poate face
niciun demers înaintea apro bă -
rii, prin ordin al ministrului Să -
nă tății, a normelor metodo lo -
gice refe ritoare la organizarea
con cursurilor.

În consecință, conducerea
Spitalului de Psihiatrie Voila
este asigurată, în continuare, de
un manager interimar. Man da -
tul Irinei Minescu a intrat, însă,
în ultimele trei luni de prelun -
gire, conform legii, și expiră la
înce putul lui iunie. “Am pre -
lungit mandatul doam nei Mi -
nes cu, cu încă trei luni, dar le -
gea nu ne permite să facem
încă o dată acest lucru, pentru
că aceasta ar fi a doua pre -
lungire, perioada maximă de
in terimat permisă de regle men -
tările în vigoare fiind de șa se
luni. Așteptăm aprobarea nor -
melor metodologice și sperăm
ca aceasta să se facă în timp
util, pentru că nu știu, altfel, la
ce so luție putem recurge mai
de parte”, a declarat Horia
Tiseanu, primarul municipiului
Câm pina.

Din 16 martie, la Câmpina au
debutat lucrările pentru
reabilitarea și modernizarea
Ambulatorului Integrat al
Spitalului Municipal, în
cadrul unui proiect cu o
valoare totală de peste
11.000.000 de lei, finan�at
din fonduri europene în
cadrul Programului
Opera�ional Regional 2007 -
2013.

Luna martie a marcat, la Câmpina, în ce -
perea efectivă a lucrărilor în cadrul unuia
din tre cele mai importante proiecte pe fon -
duri europene derulate, la acest moment, în
municipiu. Este vorba despre reabilitarea și
modernizarea Policlinicii, în cadrul pro -
iectului “Reabilitarea, modernizarea și echi -
pa rea Ambulatorului Integrat al Spitalului
Municipal Câmpina”, cu o valoare totală de
aproape 11,4 milioane de lei. Numai pentru
lucrările demarate acum, investiția se ridică,
conform contractului încheiat cu firma care
a câștigat licitația, la aproape 3,9 milioane de lei.

Din păcate, demersul vine la pachet și cu
o doză de disconfort pentru câmpineni. A-
cest aspect a fost punctat chiar de ma -
nagerul Spitalului Municipal, dr. Călin Tiu,
în cadrul conferinței de presă organizate
pentru a anunța începerea lucrărilor. Con -
ducerea unității sanitare și-a luat însă anga -
ja mentul ca personalul unității să supli neas -
că “neajunsurile inerente printr-o mai mare
atenţie faţă de pacienţi”. 

Printre schimbările care ar putea crea
dificultăți, cel puțin în următoarea perioadă,
se numără mutarea cabinetelor de la subsol

şi a celor aflate spre stradă la parterul spita -
lu lui, respectiv pe str. Vasile Alecsandri. O
altă noutate este că, începând din 16 martie,
accesul în Policlinică nu se mai face pe la
intrarea cu care câmpinenii au fost obiș -
nuiți, ci pe la intrarea în spital, dinspre fostul
cinematograf.

Vorbim, însă despre un proiect amplu, cu
un termen de execuție de numai nouă luni,

în paralel cu începerea lucrărilor de reabi -
lita re și modernizare fiind demarată și pro -
cedura de achiziţie publică, pentru cum -
părarea aparaturii medicale. Asta înseamnă
că, înainte de sfârșitul anului, câmpinenii
vor avea acces la o policlinică modernă, sco -
pul prioritar al acestei importante investiții
fiind amenajarea unui spațiu optim pentru
derularea unui act medical de calitate.

Consiliul Local Câmpina s-a reunit, în ședință extraordinară, pe
12 februarie 2015, pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind
bugetul local pe anul 2015 și alte proiecte de interes local:

- Hotărârea nr. 11/2015, privind aprobarea bugetuIui local al
mu nicipiului Câmpina și aprobarea bugetelor ordonatorilor terțiari
de credite pe anul 2015;

- Hotărârea nr. 12/2015, privind dezmembrarea imobilului
(teren) situat în municipiul Câmpina,

T 17, P 496, Nr. cadastral 25.312, în suprafață de 12.316 mp (Lo -
tul 1 - 9.365 mp și Lotul 2 - 2.951 mp) și constituirea dreptului de
uz și superficie asupra terenului în suprafață de 2.951 m.p. (Lotul 2),
în favoarea S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina;

- Hotărârea nr. 13/2015, privind privind dezmembrarea imo -
bilelor (terenuri) situate în municipiul Câmpina, T 83, P 819, Nr. ca -
das tral 25.894, în suprafață de 2.313 mp (Lotul 1 - 568 mp, Lotul 2
- 14 mp, LotuI 3 - 1.731 mp), respectiv T 15, P 423, Nr. cadastral
25.747, în suprafață de 3.547 mp (Lotul 1 - 2.052 mp, Lotul 2 - 42
mp, Lotul 3 - 1.453 m.p.) și constituirea dreptului de uz și superficie
asupra terenuriIor în suprafață de 14 mp (Lotul 2) și 42 mp (Lotul 2),
în favoarea S.C. ELECTROCARBONS.A. Slatina;

- Hotărârea nr. 14/2015, privind privind dezmembrarea
imobilului (teren), situat în municipiul Câmpina, TarIa 83, P Cc 83,
Nr. cadastral 25967, în suprafață de 1.258,00 mp, în lotuI A -
1.173,00 mp și Iotul B - 85,00 mp.

Pe 26 februarie, Consiliul Local Câmpina, reunit în ședință
ordinară, a adoptat următoarele proiecte aflate pe ordinea de zi: 

- Hotărârea nr. 15/ 2015, privind scutirea de la plata impozitului
pentru 2015 pentru Asociația “Casa de Ajutor Reciproc a

Pensionarilor din Câmpina”, cu sediul în municipiul Câmpina, str.
Castanilor, nr. 4, pentru imobilele – construcții, proprietate a acesteia;

- Hotărârea nr. 16/ 2015, privind aprobarea alocării unor sume
de bani pentru susținerea financiară a unor manifestări culturale,
artistice, sportive și educative organizate de Consiliul Local al
municipiului Câmpina, în perioada februarie – martie 2015;

- Hotărârea nr. 17/ 2015, privind darea în administrare
Serviciului Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale
Agroalimentare a imobilului – teren, aparținând domeniului privat,
în suprafață de 30,00 mp, situat în municipiul Câmpina, str.
Republicii, f. nr., T 83, Parcela Cc 902;

- Hotărârea nr. 18/ 2015, privind modificarea și completarea
Cap. VI, lit. B, pct. 4 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 150/8 decembrie
2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

- Hotărârea nr. 19/ 2015, privind acordul referitor la încheierea
unui contract de asistență juridică între Spitalul Municipal Câmpina
și un Cabinet de avocatură;

- Hotărârea nr. 20/ 2015, privind aprobarea inventarierii în domeniul
privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 60 mp,
situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, f. nr., Tarla 83, Parcela Cc 725/1;

- Hotărârea nr. 21/ 2015, privind modificarea și completarea
Anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a
“Terenului de sport municipal cu gazon artificial” din municipiul
Câmpina, aprobat prin H.C.L. nr. 6 din 29 ianuarie 2015;

- Hotărârea nr. 22/ 2015, privind modificarea și completarea
H.C.L. nr. 127/ 27 noiembrie 2008 cu privire la aprobarea unor
reglementări referitoare la înființarea de hoteluri, pensiuni,
discoteci, săli de jocuri de noroc și cazinouri în municipiul Câmpina.

Au  început lucrările pentru reabilitarea și
modernizarea Policlinicii

Hotărârile adoptate de Consiliul Local în luna februarie
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Odată cu venirea primă ve -
rii, Primăria Câmpina a de ma -
rat campania de curăţenie în
mu nicipiu. Aceasta a început
pe 9 martie și se va încheia pe
10 aprilie, chiar înaintea Săr -
bă torilor Pascale, perioadă în
care sunt invitați să se implice
în această operațiune și cetă ţe -
nii municipiului, agenţii econo -
mici, instituţiile publice, aso -
cia ţiile de locatari și proprie -
tari. “Alături de administrația
locală, toți trebuie să contri bu -
im la asigurarea unui aspect
estetic şi curat al localităţii”,
este mesajul primarului Horia
Tiseanu, pentru o cât mai bună
mo bilizare, la nivelul munici -
piu lui, în vederea păstrării cu -
răţeniei în spaţiile publice,
asigurării curăţeniei din spa -
ţiile verzi din jurul imobilelor,
depo zitarea deşeurilor în spaţii
special amenajate și curăţarea
spaţiilor verzi degradate.

Pentru a veni în sprijinul ce -
lor care se alătură campaniei
de marate de Primăria Câmpina,
administrația locală anunță că
resturile vegetale, rezultate din
curăţarea curţilor, a grădinilor
şi a spaţiilor verzi din jurul blo -
curilor se vor colecta gratuit de

către operatorul de salubritate,
până pe 10 aprilie 2015. După
această dată, Poliţia Locală va
aplica sancțiuni pentru persoa -
nele care depozitează deşeurile
ve getale pe domeniul public şi
privat al municipiului Câm pi na.

Cetăţenii pot depune restu -
rile vegetale în faţa curţilor şi
pe platformele de gunoi în pe -
rioada stabilită pentru colec -
tare, conform graficului de
salu brizare prezentat. Graficul
poate fi consultat și pe site-ul
mu ni cipalității, www.pri mă ria -
cam pina.ro, pre cum și la a -
vizierele Primăriei.

Graficul de ridicare a de șe -
urilor vegetale de pe domeniul
pu blic în lunile martie - aprilie

23.03.2015 – Străzile Son -
dei, Maramureș, T. Ionescu, A.
Ipătescu, Aleea Margaretei, Vic -
toriei, Aleea Cutezători, l Mai,
Calea Dacia, N. Bălcescu, Slt. Er.
Puiu Sorin, Câmpinița (Sens
giratoriu- bazine apă), Rahovei,
Constantin Istrate, Oncioiu Pe -
tre, Viitorului

24.03.2015 – Străzile Car -

pați, Grădinii, Islaz, Dunărea,
Lu minii, Furnica, Panduri,
Lilia cului, Crângului, Tudor
Vla dimirescu, Milcovului, De -
mo  crației, Alexandru Odo bes -
cu, Conductelor, Al. I. Cuza,
Ori  zontului, Ecaterina Teodo -
ro iu, Alexandru Vlahuță, B. P.
Hasdeu

25.03.2015 – Străzile
Bucegi, Romaniței, Bogdan
Vasile, Siret, Prut, Mărului, Go -
lești, l Mai, Cercului, Narciselor,
A mur gului, I. L. Caragiale, Mă -
ră șești, Zorilor, Oituz, Bobâlna,
Mihail Kogălniceanu, Constan -
tin Stere

26.03.2015 – Calea Dofta -
nei (Voila - Pod Telega), Străzile
Târnava Mare, Târnava Mică,
Va sile  Alecsandri, Simion Băr -
nu țiu, George Barițiu, Ardea lu -
lui, Scărișoara, Plevnei, Griviței,
Castanilor, Bucea, Badea Câr -
țan, Schelelor

27.03.2015 - Str. Energiei,
Erupției, l  Mai, B. P. Hașdeu,
Zorilor, Ecaterina Teodoroiu
(Cuza-Oxigen), Al. I. Cuza (l
Mai-T. Vladimirescu), Podului,

Dr. Victor Babeș, Oprescu A dri -
an, B-dul Culturii, I. H. Ră du les -
cu, Calea Doftanei (Răcitor-
Voila)

28.03.2015 - Voila (C. Dof -
tanei - Spital), Ion Câmpineanu

30.03.2015 – Străzile
Sondei, Maramureș, T. Ionescu,
A. Ipătescu, Aleea Marga retei,
Victoriei, Al. Cutezători, l Mai,
Ca lea Dacia, Nicolae Bălcescu,
Dealului, Plaiului, Prundului,
Florilor

31.03.2015 – Străzile Tu -
dor Vladimirescu, Milcovului,
Democrației, Alexandru Odo -
bescu, Conductelor, Al. I. Cuza,
Orizontului, Ecaterina Teodo -
ro iu, Alexandru Vlahuță, B. P.
Has deu, Voila, Teilor, Fermei,
Văii, Cărămidari

01.04.2015 – Străzile Go -
lești, l Mai, Cercului, Narci selor,
Amurgului, I.L.Caragiale, Mără -
șești, Zorilor, Oituz, Bobâlna,
Mihail Kogălniceanu, Constan -
tin Stere, Cartier Slobozia

02.04.2015 – Străzile Va -
sile Alecsandri, Simion Bărnu -
țiu, George Barițiu, Ardealului,

Scărișoara, Plevnei, Griviței,
Castanilor, Bucea, Badea Câr -
țan, Schelelor, Cartier Slobozia

03.04.2015 – Străzile
Energiei, Erupției, 1 Mai, B. P.
Hasdeu, Zorilor, Ecaterina
Teodoroiu (Cuza-Oxigen), Al. I.
Cu za (1 Mai – Tudor Vla di mi -
rescu), Podului, Dr. Victor Ba -
beș, Oprescu Adrian, B-dul
Culturii, I. H. Rădulescu, Calea
Doftanei (Răcitor-Voila), Primă -
ve rii, Parcului, 22 Dec 1989,
Ștrandului

04.04.2015 - Rezervoare -
lor, Voila (Paltinului - Spital
Psihiatrie)

06.04.2015 – Străzile Son -
dei, Maramureș, T. Ionescu, A.
Ipătescu, Al. Margaretei, Vic to -
riei, Aleea Cutezători, l Mai, Ca -
lea Dacia, Nicolae Bălcescu, Slt.
Er. Puiu Sorin, Câmpinița (Sens
giratoriu - bazine apă), Raho -
vei, Constantin Istrate, Oncioiu
Petre, Viitorului

07.03.2015 -  Străzile Car -
pați, Grădinii, Islaz, Dunărea,
Lu  minii, Furnica, Panduri, Lili -
acului, Crângului, Tudor Vla di -
mirescu, Milcovului, Demo -
crației, Alexandru Odobescu,
Conductelor, Al. I. Cuza, Ori zo n-
 tului, Ecaterina Teodoroiu, Ale -
xandru Vlahuță, B. P. Has deu

08.04.2015 – Străzile
Dealului, Plaiului, Trandafi ri -
lor, Florilor, Voila, Str. Golești, l
Mai, Cercului, Narciselor, A -
mur  gului, I. L. Caragiale, Mără -
șești, Zorilor, Oituz, Bobâlna,
Mi hail Kogălniceanu, Constan -
tin Stere

09.04.2015 - Străzile Prun -
dului, Cărămidari, Fermei, Va -
sile Alecsandri, Simion Băr nu -
țiu, George Barițiu, Ardealului,
Scărișoara, Plevnei, Griviței,
Castanilor, Bucea, Badea Câr -
țan, Schelelor.

Curățenia de primăvară
se încheie pe 10 aprilie

Așa cum le șade bine
gospodarilor, nu pot
lăsa primăvara să treacă
fără o cură�enie
temeinică. Se întâmplă
și la Câmpina, campania
fiind programată să
dureze până pe 10
aprilie. Pentru a veni în
sprijinul cetă�enilor care
răspund la apelul lansat
de administraţia locală,
Primăria municipiului
asigură, în următoarea
perioadă, prin
operatorul de
salubritate, colectarea
gratuită a resturilor
vegetale rezultate din
cură�area cur�ilor, a
grădinilor și a spa�iilor
verzi din jurul blocurilor.

Câmpina se numără, în acest an, prin -
tre cele 46 de municipii și orașe din țară
care s-au înscris în cursa pentru titlul
“”Orașul Reciclării 2015”. 

Este prima participare a localității la
competiția organizată de Eco-Rom pentru
desem na rea celui mai performant sistem
de colec tare separată a deşeurilor de
ambalaje la nivel naţional. Până pe 30
iunie, fiecare cetățean poate contribui la
obținerea marelui premiu, la care
Câmpina are șanse semnificative, dată
fiind mobili za rea din prima lună a anului,
când în mu ni cipiu a fost colectată separat
de la popu laţie o cantitate de aproape

cinci to ne de deșeuri. 
Colectarea selectivă se face prin con -

tai nerele dispuse pe platformele pen tru
deșeuri. Nu este greu să fiți și dum -
neavoastră parte la succesul muni cipiu -
lui în cadrul competiției. 

Țineți cont să a run cați resturile din
hârtie și carton în containerele marcate
cu albastru, plas ticul și metalul în cele cu
galben, iar sticla în containerele marcate
cu verde. 

Cu mobilizarea tuturor câmpinenilor,
municipiul poate obține titlul de „Oraşul
Re ciclării” şi implicit marele premiu: un
parc tematic în valoare de 12.000 euro.

Susțineți Câmpina în lupta pentru
titlul „Oraşul Reciclării 2015”!
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CAR-ul Pensionarilor
beneficiază de scutire la plata
impozitului pe clădiri, în 2015

Asociația “Casa de Ajutor
Re ciproc a Pensionarilor din
Câmpina” este scutită, în acest
an, de la plata impozitului pen -
tru imobilele pe care le are în
proprietate. Facilitatea a fost
acordată prin proiectul inițiat
de primarul municipiului, Ho -
ria Tiseanu, și adoptat de con -
silierii locali în ședința din luna
februarie. 

Hotărârea adoptată de CL
prevede scutirea Aso ciației
“Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor din Câmpina” de
la plata impozitului pentru anul
2015, pentru sediul din str.
Cas tanilor și clădirea fostului
ate lier, de pe Bulevardul Carol I.
Facilitatea a fost acordată după
ce, în luna noiembrie, Asociația
a înaintat administrației locale
o cerere în acest sens. Solici ta -
rea a stat la baza proiectului de
hotărâre inițiat de primarul
Horia Tiseanu și aprobat de
Con siliul Local Câmpina, pe 26
februarie.

Scutirea de la plata impozi -
tului, care s-ar fi ridicat, în a -
cest an, la aproximativ 2.600 de
lei,  a fost acordată, conform ex -
pu nerii de motive care a în so țit
proiectul, în baza art. 250, alin.
(l), pct. l9 privind Codul fis cal,
cu modificările și comple tările
ulterioare, potrivit căruia, pen -
tru clădirile utilizate la acti -
vități social umanitare, de către
aso ciații, fundații și culte, aces -
tea pot beneficia de scutire la
impozit, în baza hotărârii Con -
siliului Local. De asemenea, în
conformitate cu art.l din Legea
nr.540/2002 privind Casele de
Ajutor Reciproc ale Pensio na -
rilor, “casele de ajutor reciproc
ale pensionarilor sunt orga -
nizații cu caracter civic, per -
soa ne juridice de drept privat
cu caracter ne patri mo nial, ne -
gu vernamentale, apoli tice, cu
scop de caritate, de întra juto -
rare mutuală și de asistență so -
cială” și sunt înființate în baza
prevederilor O.G.R. nr.26/2000,
modificată și completată, re -
feri toare la asociații.

În condi�iile în care
majoritatea
vârstnicilor abia face
fa�ă cheltuielilor de la
o lună la alta, la
Asocia�ia “Casa de
Ajutor Reciproc a
Pensionarilor din
Câmpina” nu
contenesc să sosească
solicitări pentru
împrumuturi. Numărul
cererilor va crește și
mai mult în perioada
următoare, potrivit
conducerii CAR-ului,
odată cu apropierea
Sărbătorilor Pascale.

De la începutul anului și
până la jumătatea lunii martie,
1.492 de persoane au apelat la
îm prumuturile acordate de
CAR-ul Pensionarilor din Câm -
pi na. Suma totală contractată
se ridică la peste 4,5 milioane
de lei, dar majoritatea împru -
mu turilor vizează sume mici, de
câ teva sute de lei, și ajung, în

unele cazuri, până la 2.000 de
lei. “Din ceea ce am aflat de la
mem brii noștri, împrumuturile
se fac în special pentru aco -
perirea cheltuielilor cu trata -
mente, medicamente sau  pen -
tru plata utilităților, pe timp de
iarnă. De acum, numărul cere -
rilor va crește, ca de fiecare d a -
tă în preajma sărbătorilor, o -
dată cu apropierea Paștelui”,
po trivit preşedintelui CARP,

Ana Grigorescu.
Pe lângă împrumuturile o -

biș nuite, Asociația le oferă
mem brilor, periodic, ajutoare
neram bursabile, în funcție de
ne cesităţi și de vechimea pe ca -
re o aceștia o au. Astfel, persoa -
nele care fac parte din CARP de
cel puțin doi ai pot beneficia,
de trei ori în decurs de cinci
ani,  de un ajutor de până la
150 de lei, pentru achizițio na -

rea de proteze medicale, oche -
lari sau pentru achitarea unor
lucrări dentare. În aceleași
condiții, membrii pot beneficia
de un ajutor de maxim 100 de
lei, pentru compensarea trata -
men tului în stațiuni balneare.

CARP Câmpina mai oferă
ajutoare ocazionale de 70 de lei
pentru cei cu pensii mai mici de
550 de lei, în funcție de
vechimea acestora, ca membri
ai Asociației, dar și ajutoare de
pâ nă la 300 de lei, de cel mult
trei ori în decurs de cinci ani,
pentru persoanele cu afecțiuni
foarte grave.

La împlinirea vârstei de 90
de ani, membrii CARP Câmpina
beneficiază de un sprijin în
valoare de 400 de lei. Un alt
aju tor, în valoare de 600 de lei,
este prevăzut pentru cei care
împlinesc 100 de ani.

Începând din acest an,
potrivit conducerii Asociației,
CARP acordă și ajutorul de
fide litate, pentru persoanele
care au statutul de membru de
cel puțin 30 de ani. Cuantumul
acestui sprijin este de 50 de lei.

Asociația Naţională a Veteranilor de Război din Câmpina a
primit, pe 10 martie, documentele de transport gratuit pe calea
ferată şi auto pentru veteranii de război şi văduvele de veterani de
război. Astfel, la nivelul municipiului vor fi distribuite 1.000 de
bilete gratuite de călătorie clasa I, 700 clasa a II-a, dar şi 500 bilete
de călătorie cu mijloace auto.

Foile de drum se distribuie în fiecare zi de marţi, între orele
10.00 şi 13.00, de la sediul Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de
Război, din Câmpina, aflat în strada 1 Decembrie 1918, nr. 30. Ele
vor fi distribuite de colonel Marian Dulă, pentru beneficiarii din
Câmpina, şi de locotenent colonel Paul Olaru, pentru beneficiarii
din comunele învecinate (Băneşti, Şotrile, Brebu, Cornu, Telega,
Poiana Câmpina, Măgureni, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus).

Pentru a putea ridica aceste documente, beneficiarii trebuie să
se prezinte la sediul Asociației cu carnetul de membru al ANVR,
legitimaţia şi cuponul de indemnizaţie de veteran sau văduvă de
veteran război, precum şi cu chitanța prin care fac dovada că au
achitat cotizaţia de membru pe anul 2015, la oficiul sau factorul
poştal. Beneficiarii pot fi reprezentaţi de membri ai familiei, care
trebuie să prezinte, în afara documentelor precizate, un act de
identitate și procură notarială.

Reprezentanții ANVR și-au propus ca distribuirea tichetelor să
se încheie cel târziu la finalul lunii iunie.

Ultimele zile în care primiţi
bonificaţie de 10%, la plata taxelor
şi impozitelor pe anul 2015

Contribuabilii din Câmpina, persoane fizice și persoane
juridice, mai au la dispoziție doar câteva zile în care pot
beneficia de bonificația de 10%, la plata taxelor și impozitelor
pentru anul 2015. Facilitatea se acordă celor care achită
integral dările la bugetul local până cel târziu la 31 martie. 

La aceeași dată expiră și termenul până la care poate fi
plătită, fără penalități, prima tranșă a taxelor și impozitelor
pentru anul în curs. 

Pentru 2015, consilierii locali au stabilit ca impozitele și
taxele locale să rămână la valorile de anul trecut. De asemenea,
se mențin facilitățile acordate, conform legislației valabile la
nivel național, pentru veteranii de război și revoluționari, dar și
cele stabilite la nivel local, pentru persoanele care au primit
titlul de “Cetățean de onoare al municipiului”, respectiv pentru
cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie.

Aproape 1.500 de persoane au cerut
împrumuturi, în 2015, de la Casa de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor

2.200 de bilete călătorie gratuite vor fi
distribuite veteranilor şi văduvelor de război
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Zicala “lapte și miere” s-a
potrivit de minune, în luna fe -
bru arie, pentru evenimentul în -
ceputului de an, la Câmpina. Sau
cel puțin partea cea mai dul ce,
despre miere. Și asta de oa re ce
municipiul a fost, timp de trei
zile, capital producă to rilor și
comercianților de miere și un
popas obligatoriu pentru cei
care apreciază, la adevărata sa
valoare, acest produs natural, cu
atâtea beneficii recunoscute. 

În zilele de 20, 21 și 22
februarie, Casa Tineretului din
muni cipiu a găzduit cea de-a X-a
ediție a Târgului Mierii, un e ve -
niment devenit tradiție nu doar
pentru Câmpina și la nive lul
județului, ci pentru produ că torii
de miere din întreaga țară. Drept
dovadă, și în acest an, peste 100

de comercianți au ame najat
standuri în cadrul târgului, iar
drept răspuns, mii de clienți au
poposit pentru a le degusta
produsele și afla detalii despre
ce înseamnă, de fapt, producerea
mierii, tainele api culturii, pre -
cum și beneficiile produselor
naturale delicioase, dar și foarte
sănătoase. Iar vizi ta torii nu au
avut de ce să plece dezamăgiți.

Au avut de ales din cele peste 20
de sortimente de miere, în ce -
pând cu cea din flori de salcâm,
polifloră sau din flori de tei și
până la sortimente rare. S-au
remarcat, de departe, mie rea de
sânziene, mierea de pădu re și
mierea de pomi fructiferi, care
au întregit oferta prezentată în
cadrul Târgului, alături de alte
zeci de produse apicole. Pentru

că la evenimentul din acest an s-
au găsit și faguri pentru cei care
au vrut să-și amintească de dul -
cea copilărie, miere cu nuci sau
scorțișoară, pentru cei care știu
că simplitatea și tradiționalul pot
fi ingredientele unei delicatese,
miere cu cătină, siropuri, polen
și propolis, pentru cei care au
încredere în capacitatea naturii
de a ne menține sănătoși și
mereu în formă. Nu în ultimul
rând, toate au venit, pentru par -
tici panți, la pachet cu ocazia de a
cere informații și a asculta
sfaturile celor mai pricepuți api -
cultori din România și nu numai.
Ediția de anul acesta s-a bucurat
inclusiv de prezența specia liș -
tilor în domeniu din Bulgaria,
Re publica Moldova și Serbia,
confir mând, dacă mai era ne -
voie, valoarea evenimentului.
Toto dată, printre invitații spe -
ciali ai Târgului s-a aflat una
dintre figurile de marcă ale jude -
țului. Octavian Bellu, antre norul

lotului feminin de gim nas tică a
României și, probabil, cel mai
mare antrenor român din isto ria
acestui sport, nu a ratat parti ci -
parea la această ediție. Prezent la
Câmpina în prima zi a eveni -
mentului, acesta a vorbit despre
importanța mie rii în alimentația
copilului, su bliniind necesitatea
regândirii actu alului program
“Lapte și corn”, și s-a arătat
încântat de ceea ce a găsit aici,
decla rând, spre bucuria api -
cultorilor și or ga nizatorilor, că
eforturile lor ar merita, fără doar
și poate, o medalie de aur.

Fără a așeza în plan secund
esența evenimentului, nu trebuie
să uităm nici de faptul că Târgul
Mierii nu este complet fără con -
cursurile care l-au consacrat de -
ja și care îi asigură, de aseme nea,
o doză de savoare. Ineditele
com petiții nu au lipsit nici de la
această ediție, ba chiar lista lor a
fost completată de concursuri
noi, pentru desemnarea celui
mai cu rajos vizitator și a celei
mai gustoa se și interesante…
prăji turi sincere cu miere. 

Târgul Mierii Câmpina 2015
a fost organizat de Asociația A -
picolă Valea Prahovei, membră a
federației ROMAPIS, în parte ne -
riat cu Primăria și Consiliul Lo -
cal al municipiului Câmpina, cu
sprijinul Centrului Judeţean de
Cultură, al Consiliului Județean
Prahova, cu sponsorizarea FILE -
O MERA și LEM’S-Înfru muse țea -
ză casele românilor. Iar cele mai
interesante și puțin știute lu -
cruri despre miere și albine au
fost disponibile și catalogul
“Târ gului Mierii 2015”, alături
de secțiunile despre monografia
mu nicipiului gazdă, Câmpina, și
despre județul Prahova.

Târgul Mierii 2015 a
transformat Câmpina în cel
mai dulce loc din România

Câmpina a fost, în luna
februarie, timp de trei
zile, cel mai dulce loc
din jude�, din �ară și,
de ce nu, din întreaga
lume! În perioada 20 –
22 februarie, Casa
Tineretului a găzduit
standurile a peste 100
de comercian�i și mii
de vizitatori, în cadrul
celei de-a X-a edi�ii a
Târgului Mierii,
eveniment care a
ajuns un  reper în
agenda municipiului.

“Cea mai bună miere” – concursul a inclus
cinci categorii: miere de salcâm, miere de tei,
miere polifloră, miere specialitate (fâneață,
pădure, rapiță, coriandru, mentă, sânziene, zmeur,
pomi fructiferi etc.), miere cremă (cristalizată)
Locul I:
MIERE de SALCÂM – Gheorghe Mihai (Câmpina)
MIERE de TEI – Vasile Cosmineanu (Stejaru)
MIERE POLIFLORĂ – Alexandru Ioniță
(Bordenii Mari)
SPECIALITĂȚI – Adrian Istrate
CREMĂ – Petre Stanciu (Măgureni)

“Cea mai bună apariție editorială/ publicaţie/
articol pe tematica apicolă din 2014” 

Câștigător: Revista “Lumea apicolă”

“Cel mai frumos stand” 
Câștigător: Valentin Apostoiu

“Cel mai interesant produs” 
Câștigător: Vasile Urcan

“Cea mai frumoasă etichetă” 
Câștigători: SC Dobre și Fiii

“Cel mai frumoasă prezentare de stand”
Câștigător: SC Apilik Timișoara

“Cel mai curajos participant”
Câștigător: Nicolae Dascălu

“Recunoașteți sortimentul de miere”
Câștigător: Dan Plăeșu

Concurs de creație grafică – competiția s-a adre -
sat elevilor din ciclul gimnazial și liceal, care au
avut de realizat o lucrare pornind de la sintagma
atri buită lui Einstein “Dacă albinele ar dispărea
de pe Pământ, omenirea ar mai exista încă patru ani”

Câștigător: Ana Nistor

“Prăjituri sincere cu miere” – înarmate cu
rețete moștenite de la mame și bunici,
neapărat doar cu ingrediente naturale, gospodinele
au dezvăluit secretele prăjiturilor cu miere

Câștigător:  Maria Nicodim 

Lista câştigătorilor din cadrul Târgului Mierii 2015
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Voluntarii sunt de mare
ajutor în funcționarea
Spitalului Voila

Nici Spitalul de Psihiatrie
Voila nu este străin de ceea ce
înseamnă criza de personal. În
lip sa cadrului legal care să
permită realizarea angajărilor
în funcție de necesar, condu -
cerea unității se bazează inclu -
siv pe sprijinul venit din partea
voluntarilor.

Spitalul de Psihiatrie Voila
Câmpina, în colaborare cu Aso -
ciația “Spitalul Voila”, anunță
orga nizarea și administrarea de
activități de voluntariat în do -
me niul asistenței medicale, de
în grijire în psihiatrie și nu nu -
mai. De fapt, orice sprijin din
exte rior este binevenit, în con -
di țiile în care numărul actual

de angajați nu corespunde cu
ne cesarul, iar voluntarii sunt
singura soluție, în actualul con -
text legislativ, pentru comple ta -
rea lacunelor. “Legea privind
vo luntariatul s-a modificat a -
nul trecut, astfel încât orice in -
stituție care încurajează astfel
de activități este obligată să
anunțe public acest lucru.
Prac tic, popularizarea volunta -
ria tului este o noutate care spe -
răm să ne aducă și mai mult
spri jin în derularea activității,
dar trebuie spus că noi avem
deja experiență în lucrul cu vo -
lun tarii. Am avut, deja, activități
pe partea de psihiatrie pedia -
trică, colaborând cu artiști plas-
tici din Câmpina și aso ciații de
părinți din Ploiești. De ase me -
nea, au existat și colaborări pe
parte medicală, cu personal de
specialitate, și trebuie să spu -
nem că ne-au fost de mare aju -
tor, în condițiile în care în Să -
nă tate încă ne lovim de blo ca -
rea posturilor. Pe de altă parte,
este un avantaj și pentru volun -
tari, pentru care activitatea des -
fă șurată într-un cadru insti tu -
țio nal este luată în con siderare
ca experiență profesională”, a
explicat Irina Minescu, mana -
ge rul interimar al Spitalului de
Psihiatrie Voila. 

Consiliul Local Câmpina a
aprobat, în cadrul ședin�ei
ordinare de la finalul lunii
februarie, noile tarife
valabile pentru utilizarea
terenului de sport cu
gazon sintetic, amenajat
de administra�ia locală în
incinta bazei sportive
Petrol. Modificarea a fost
impusă de Prefectura
Prahova care a transmis
autorită�ilor locale o
adresă prin care a cerut
stabilirea de tarife
identice atât pentru
locuitorii municipiului, cât
și pentru cei care doresc
să utilizeze terenul, chiar
dacă nu au domiciliul în
Câmpina.

Primul proiect de hotărâre de
Consiliul Local privind Regula -
mentul de Organizare și Func -
țio  nare a terenului de sport cu
ga zon sintetic amenajat la Câm -
pina, respectiv tarifele pentru
uti lizarea acestuia, aprobat în
lu na ianuarie, prevedea prețuri
diferențiate pentru cei care ar fi
urmat să închirieze terenul, în
funcție de domiciliu. Adminis -
tra ția loca lă încerca, astfel, să
acorde faci li tăți câmpinenilor
care contri buie la bugetul local,
cel din care a fost suportată, de
altfel, inves ti ția pentru acest
obiectiv. Din nefericire, inițiativa
a fost privită cu alți ochi de
Prefectura Pra ho va, care a
transmis adminis tra ției locale o
adresă prin care a tră gea atenția
că hotărârea este “par țial nelegală”.
Obiecțiile erau legate tocmai de

tarifele diferen țiate, mai precis
se refereau la pre vederile
potrivit cărora, pen tru
câmpineni, prețurile ar fi fost de
50 lei/ oră ziua, respectiv 70 lei/
oră seara, în timp ce aso cia ţiile
sportive, altele decât cele care au
sediul în municipiul Câm pina, ar
fi trebuit să plă teas că 300 lei/
oră ziua, respectiv 450 lei/ oră
seara. Aceeași ho tărâre stabilea
și că vor avea acces gratuit pe
teren elevii din municipiu veniți
în cadru orga nizat și asociațiile
sportive din unitățile școlare
care participau la competițiile
organizate de Primărie și
Consiliul Local. 

Printr-o adresă transmisă
administrației locale de Prefec -
tu ra Prahova, instituția a soli -
citat revocarea parțială a HCL
nr.6/2015 referitoare la apro -

barea Regulamentului de orga -
ni  zare și funcționare a “Tere -
nului de sport municipal cu
gazon artificial” din municipiul
Câmpina, în sensul eliminării
taxei diferite, plătite de către
persoanele juridice, altele decât
cele care au sediul în municipiul
Câmpina, pentru închirierea
terenului de sport municipal cu
gazon artificial. Prefectura și-a
argumentat cererea invocând
prevederile Legii nr.l57/2005, a
Directivei 2006/123/C.E. a Par -
la mentului European și pre -
vederile art.l48, alin.(2) din
Constituția României. “Încercăm,
prin tot ceea ce facem să-i spri -
jinim cât mai mult pe câmpineni.
Drept urmare, tarifele adoptate
în prima hotărâre erau mai mici
pentru aceștia și mai mari pen -
tru cei veniți din afara mu ni ci -

piului. Din păcate, Prefectura a
atras atenția că se încalcă legis -
lația, așa că am fost nevoiți să
stabilim noile tarife, mai mari
pen tru câmpineni, față de cele a -
pro bate inițial, și mai mici
pentru restul utilizatorilor”, a
explicat Horia Tiseanu, primarul
municipiului Câmpina.

Astfel, potrivit HCL nr. 21 din
26 februarie 2015, privind mo -
di ficarea și completarea Ane xei
nr. 1 la Regulamentul de orga ni -
zare și funcționare a “Terenului
de sport municipal cu gazon
artificial” din municipiul Câm pi -
na, aprobat prin H.C.L. nr. 6 din
29 ianuarie 2015, s-au aprobat
noile tarife. 

Potrivit documentului, toate
persoanele fizice și asociațiile
spor tive, indiferent de domi ci liu/
sediu, care antrenea ză copii
(elevi) plătesc, pentru orele de
antrenament, un tarif de 120 lei/
oră ziua, respectiv 200 lei/ oră
seara. Prețul unui abonament
lunar, de minimum 10 ore, va fi
calculat la tariful de 100 lei/ oră
ziua și 150 lei/ oră seara. Vor
beneficia în continuare de gra -
tui tate, potrivit noii hotărâri de
Con siliu Local, elevii și aso cia -
țiile sportive din unitățile șco -
lare care participă la competiții
și activități organizate de Pri mă -
ria și Consiliul Local Câm pina.

Orice alte persoane, în afara
categoriilor enumerate, vor
achi ta, pentru utilizarea teren u -
lui sintetic, un tarif de 300 lei/
oră, pentru accesul pe timp de zi,
și 450 lei/oră, pentru utiliza rea
acestuia în timpul serii.

Pe 15 martie, o veste cutremurătoare
îndolia lumea teatrului românesc.
Îndrăgitul actor Eusebiu Ștefănescu a
încetat din viață, la vârsta de 70 de ani,
după o grea suferință pe care numai
pasiunea sa de-o viață a reușit să i-o mai
îndulcească. A luat cu el, în ceruri, vocea
inconfundabilă și ne-a lipsit de încă o
valoare de necontestat a culturii româ -
nești. Și poate unul dintre locurile care îi
va simți cel mai mult lipsa este Câmpina,
orașul unde a copilărit și de care a rămas
legat sufletește tot vieții.

Copilul Eusebiu Ștefănescu și-a
petrecut, aici, primii ani ai vieții, alături
de bunica lui, o femeie despre care se
spunea că obișnuia să vorbească deseori
cu fiul ei, mort la vârsta de 16 ani, la fel
cum Hasdeu vorbea cu draga sa Iulia,
fiica plecată mult prea devreme dintre cei
vii. Așa a avut actorul, pe atunci doar un
copil, un prim contact cu o lume diferită
de a noastră, contact ce a contribuit, fără

doar și poate, la nașterea geniului pe
care ani mai târziu îl vedeam pe scenă.
Tot așa s-a creat, pesemne, și legătura sa
cu orașul prahovean, pe care nu l-a uitat
nici după plecarea la Ploiești, nici după
ce a ajuns în Capitală și a intrat în lumea
greilor teatrului românesc. De câte ori
avea ocazia, se întorcea aici, în locul drag
copilăriei sale, la casa părintească și la
cei dragi, în orașul pe care îl considera,
așa cum a mărturisit de câte ori a avut
prilejul, parte din familia sa.

În 2006, Eusebiu Ștefănescu a primit
titlul de “Cetățean de onoare al mu ni -
cipiului Câmpina”. A fost o recu noaș tere
meritată, nu doar pentru cariera sa, ci și
datorită apropierii sale de orașul pra -
hovean și a contribuției pe care a avut-o
la dezvoltarea culturii acestuia, pe care a
susținut-o oricât de departe s-ar fi aflat.

Eusebiu Ștefănescu a plecat, acum,
din Câmpina, pentru totdeauna, împăcat
că acest loc a fost mereu o par te din

sufletul său și că poate, din când în când,
câmpinenii îi vor cinsti a mintirea, așa
cum bunica lui făcea în copilărie, cu fiul
ei drag, așa cum Hasdeu făcea, cu atâția
ani în urmă, cu iubita lui Iulia. 

Actorul Eusebiu Ştefănescu s-a despărţit de Câmpina pentru totdeauna

Noi tarife pentru folosirea
terenului sintetic de la Câmpina



UTILE   7
PROGRAM AUDIENŢE
PRIMĂRIA CÂMPINA 

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

ADRESE ŞI
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)
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1.Mihăilescu Paul - str.
Tudor Vladimirescu

Poliţia Locală nu pune în
aplicare HCL nr.90/26.05.2011
– SC Rodanel –SC Efirod-SC
Burasi – Mag.38- vă rugăm să
luaţi măsuri!

Poliţia Locală a luat ur mă -
toarele măsuri, în cursul aces -
tui an, şi anume aplicarea a 12
amenzi ( în valoare de 6.500 lei)
şi peste 50 de somaţii, în urma
că rora s-a reglementat situaţia.
Totodată se are în vedere mo di -
fi care HCL nr.90/2011 pentru
o mai bună soluţionare a probl e -
melor ridicate de către dvs.

2.Asociaţia de proprietari nr.
842 – str. Ec.Teodoroiu, nr.35

D-le Primar, insistăm si pe
această cale pentru schimba -
rea gărduţului din faţa blo cu -
lui şi plantarea de flori şi ar -
buşti. Menţionez că am mai de -
pus încă trei cereri. Avem con -
vin ge rea că ne veţi ajuta.

În conformitate cu hotă râ -
rea Consiliului Local Câmpina,
spaţiile verzi din jurul blocului
sunt în administrarea  asocia -
ţiei de locatari. Administraţia
lo cală vă poate pune la dis po -
ziţie arbuşti şi flori, care vor fi
plan taţi de către  locatarii blo -
cului. În ceea ce priveşte gardul
metalic, vă propunem ca acesta
să fie păstrat, pentru a proteja
spa ţiul verde amenajat de dum -
nea voastră.

3.General (r) P. Marin –
Bd. Carol I, nr.46

Unde sunt coşurile de gunoi
şi cele pentru cartoane-colete
la Poştă din str. Griviţei? Am
mai sesizat şi acum doi ani.  

Vom achiziţiona coşuri de
gunoi, pe care le vom amplasa
şi în zona Poştei. De asemenea,

am luat legătura cu operatorul
de salubritate pentru a amplasa
un container de hârtie-carton
pe str.Ardealului.

4. Un grup de locatari ai
imobilelor din str. Griviţei -
zona Poştei 

Ce măsuri luaţi pentru
cetăţenii care-şi scot câinii la
plimbare pe trotuare, iar în ur -
ma lor rămâne mizerie, pe care
noi o luăm în picioare. Dacă le
atragem atenţia devin reca l ci -
tranţi. Aşteptăm răspuns şi
măsuri-eventual amenzi.

Am luat legătura cu Poliţia
Locală pentru a supraveghea
persoanele care plimbă câinii
pe str. Griviţei şi a fi atenţioate
despre obligaţiile ce le revin în
acest caz. 

5.Tureac Gică - Bd. Carol I,
nr.11, bl.P4, sc.A, ap.27

Accesul în noul club al pen -
sionarilor, ce urmează să fie
dat în folosinţă, să fie cât de cât
reglementat, astfel încât să nu
aibă acces şi alte categorii de
persoane (eventual pe baza u -
nor permise de intrare, poate
chiar plata unei anumite coti za ţii).

Există deja aprobat, printr-o
hotărâre a Consiliului Local, un
Regulament de organizare şi
funcţionare a Clubului pensio -
na rilor. În acest regulament es -
te menţionat faptul că acest
„Club al pensionarilor este des -
chis pentru toţi pensionarii cu
domiciliu în municipiul Câm pina”.

6. Dumitran Vasile - Str.
Câmpului nr. 2A

De ce în municipiul Câm pina
nu există un birou al serviciului
de gaze, să ai unde să rezolvi o
problemă. De ase me nea, la gară
nu există birou de informaţii,
să ai unde să dai un telefon.

Am solicitat de foarte multe
ori, atât la Distrigaz cât şi la
SNCFR, deschiderea unor biro -
uri de informaţii, pentru cetă -
ţenii din Câmpina. Din păcate
nu am primit niciun răspuns.

7.Geronda Badea – str. Slt.
Puiu Sorin, bl.36

În calitate de cetăţean al
municipiul nostru mă alătur
ini ţiativei ca şi oraşul nostru
să participe la cea de-a treia
ediţie  a competiţiei „Oraşul Re -
ci clării 2015”. Sugerez cu a -
ceastă ocazie ca platformele de
colectare a deşeurilor să fie
dotate cu cele trei tipuri de
containere pentru colectarea
separată, inclusiv pentru sticlă.
Cu ocazia curăţeniei de primă -
va ră gospodinele mai găsesc
prin cămări sticle sau borcane
nefolositoare, pe care cu dragă
inimă le-ar duce dacă ar avea
unde. La punctul nostru de co -
lectare de pe str. Ana Ipătescu
nu există decât un singur con -
tai ner, şi anume pentru plastic
şi metal. Cel pentru hârtie şi
car ton a ars şi de atunci nu a
mai fost înlocuit. De asemenea,
dacă străbaţi străzile oraşului
nostru constaţi că nu sunt
suficiente coşuri de gunoi, iar
din cele care există, unele au
doar capac, iar din altele a ră -
mas doar dispozitivul de prin -
dere pe stâlp. În concluzie, îi
rog pe cei responsabil să cre -
eze condiţiile necesare pentru
ca locuitorii municipiului nos tru
să poată colecta separat de şeurile. 

Cu speranţa că ne vom im -
pli ca nu numai acum, ci şi pe
viitor în astfel de competiţii, vă
mulţumesc.

Nu există containere pentru
colectarea sticlei, deoarece nu
am găsit şi societăţi care să
achiziţioneze sticla colectată. O
să analizăm şi posibilitatea mon-

 tării unor astfel de contai nere. 
Am luat legătura cu ope ra -

torul de salubritate pen tru am -
pla sarea unui nou container
pen tru hârtie-carton, în locul
celui care a ars. 

În ceea ce priveşte montarea
de noi coşuri de gunoi, în locul
celor distruse, în fiecare an
achiziționăm noi coşuri de
gunoi, pentru a le înlocui pe
cele lipsă sau deteriorate.

8. Dincă  Nicolae – str. Vic -
to riei, nr.4, bl. ICPT, sc A, ap.4

Am semnalat pe data de 18
martie 2015 deterioarea unui
corp de iluminat în faţa blo cu -
lui, la secţia de iluminat public.
Cu toate promisiunile, nu s-a
luat nicio măsură.

O să rezolvăm cât mai rep e -
de problema semnalată de dum-
neavoastră.

9. Albu Alexandru – Carol
I, nr.66, bl. 17B

Este nemulțumit de planta -
rea de arbuşti de lângă fosta
centrală termică CT 10.

Curtea interioară a blocului
unde locuiţi, în conformitate cu
hotărârea Consiliului Local,
trebuie îngrijită de către aso -
ciaţia de locatari. Noi vă putem
pu ne la dispoziţie arbuşti, pen -
tru fi plantaţi, de către  lo ca  tarii
asociaţiei din care faceţi parte,
în locul celor uscaţi. 

10.Petrescu Cornel – str.
Griviţei, nr.44

Vă rugăm să toaletaţi
arborele din faţa casei mele
pentru că rupe jgheaburile cu
frunze, fiind foarte înalt.

Vom rezolva problema ridi -
 ca tă de dumneavoastră în mo men-
tul în care vor începe toaletările
de arbori. 

TALON DE SUGESTII
Numele şi prenumele: ...........................................................................
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Problema/propunerea/ideea dvs.: ....................................................

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

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

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

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

..........................................................................................................................
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Primarul Horia Tiseanu răspunde
la întrebările cetăţenilor



8 EVENIMENT

“Prin sport alături de oa -
meni”. Acesta este sloganul ales
pentru campania prin care
Asociația ProCâmpina, în parte -
neriat cu Primăria municipiului,
au vrut să marcheze începutul
de primăvară. Și nu, nu au uitat

de sărbătoritele lunii martie, ci
pur și simplu le-au convins să
participe la un... “8 Martie Altfel”,
petre cut pe bicicletă, în pas de
alergare sau înot. Iar acțiunea de
debut s-a bucurat de un uriaș
succes! Drept dovadă, zeci de
doam ne și domnișoare din mu -
ni cipiu au lăsat pantofii cu toc și
hainele elegante deoparte, s-au
echipat corespunzător și au por -
nit în plimbare pe două roți, au
testat zgura de pe terenul de
sport și s-au “răcorit”, apoi, cu
câ teva ture de bazin.

Înotul reprezintă, de fapt,
laitmotivul acestei inițiative.
Pen tru că tot apa a fost ingre -
dien tul esențial și la Masters 25+
- Memorial “Fridirich Schwing”,
concursul de înot derulat în
municipiu pe 14 și 15 martie, în
cadrul Campaniei “Prin sport

alături de oameni”, și destinat
adulților peste 25 de ani din
toată țara. Evenimentul, a fost
or ganizat de către A.C.S. Contra -
timp şi Asociaţia Pro Câmpina,
în parteneriat cu Primăria şi
Consiliul Local şi S.C. Gercom
Bu siness, administrator al Bazi -
nului Didactic din municipiu,
locul în care s-a desfăşurat com -

petiția care a reunit 109 sportivi
de la cluburi din Câmpina, Plo -
iești, București, Reșița, Brașov,
Galați, Baia Mare și Timișoara.

Campania lansată de Aso cia -
ția ProCâmpina se încheie pe 27
martie, cu un eveniment deo se -
bit. Este vorba despre concursul
“Special Olympics”, destinat co -
piilor cu sindrom Down din toa -

tă ţara, afiliaţi la Organizaţia
Spe cial Olympics. Sub sloganul
“Vreau să câștig, dar dacă nu pot
câștiga vreau să fiu brav în
încercarea mea”, participanții
vor da, cu siguranță, o lecție tu -
turor celor care, prinși în
vâltoarea de zi cu zi, uită cât de
im portant este sportul pentru
trup și minte. 

O campanie, trei evenimente şi un obiectiv generos:

“PRIN SPORT, ALĂTURI DE OAMENI”

Ziua Femeii nu putea trece
neobservată la Câmpina.
Primăria și Consiliul Local
le-au oferit doamnelor și
domnișoarelor din
municipiu, de 8 Martie,
flori, felicitări, dar și un
cadou cultural.

Actorii Secției Revistă a Teatrului
“Toma Caragiu” din Ploiești au urcat, pe
6 martie, pe scena Casei de Cultură “Geo
Bogza” din Câmpina, pentru a le face o
altfel de urare doamnelor și domni șoa -
relor din municipiu, de Ziua Femeii. Iar
spectacolul lor, “Descurcă-lume”, a reu -
șit să aducă zâmbetul pe chipul specta -
toarelor de toate vârstele și să stâr neas -
că hohote de râs în rândul sărbă to -
ritelor. “Nu este prima dată când or ga -
nizăm un astfel de eveniment cu prilejul
zilei de 8 Martie. A devenit un obicei la
Câm pina ca Primăria și Consiliul Local
să organizeze un astfel de spectacol, de
Zi ua Femeii. Iar inițiativa a fost primită,
ca de fiecare, cu bucurie, cu atât mai
mult cu cât am avut invitate peste 500
de doam ne și domnișoare, pentru multe
dintre ele fiind, de altfel, singura ocazie
din an în care își permit să meargă la
teatru”, spune consilierul local Marian

Dulă, cel care, alături de colegii săi din
CL, Daniel Telegescu și Florin Frățilă, a
și făcut oficiile de gazdă, cu prilejul
evenimentului.

Responsabili cu buna dispoziție au
fost George Frîncu, Mirel Mâneru, Ionuț
Burlan, Dana Vulc, Manuela Frîncu, Ro -
di ca Alexandru, Mihaela Duțu, Marian
Despina, Petty Musa și Gabi Sandu, toți
actori ai teatrului ploieștean. Spec ta -
colul “Descurcă-lume”, în regia Eugene
Nacht-Stroe, cu coregrafia Marcelei Ți -
miraș, este o adaptare realizată de
Eugene Nacht-Stroe după piesa „Firfir i -
că”, scrisă de celebrul cuplu al anilor
‘30 Stroe și Vasilache. Iar povestea, ba -
zată pe o comedie de situație care se pe -

trece prin anii ‘40, la Poiana Țapului, pe
Valea Prahovei, s-a dovedit o alegere
ins pirată pentru cadoul oferit de admi -
nistrația locală, în acest an, săr bă to -
ritelor lunii mar -
tie.

În luna în care totul stă sub goana după flori și
măr�ișoare, petreceri dedicate femeilor și re�ete
pentru măcinici, Asociaţia ProCâmpina şi
Primăria Câmpina au propus un proiect
îndrăzne�, menit să arate că sărbătorile,
sănătatea și frumuse�ea au în comun mai multe
decât a�i crede la prima vedere.

Cadou cultural de 8 Martie, pentru doamnele şi domnişoarele din Câmpina

De departe, cele mai de pre�
daruri primite, luna aceasta, de
mămici, au fost cele realizate
de copiii lor. La asta s-au
gândit și dascălii Școlii “Ion
Câmpineanu”, unitate de
învă�ământ care se numără
printre organizatorii celei de-a
doua edi�ii a concursului
regional “Mamelor din lumea
întreagă”. La nivel instructiv-
educativ, demersul își propune
dezvoltarea capacităţii de
valorizare și păstrare a
tradiţiilor lăsate de înaintaşi
referitoare la măr ţișor, prin
cultivarea și valorificarea
potenţialului creator al copiilor
și îmbo gă�irea experien�ei de

via�ă. Din perspectivă
emo�ională, însă,

rezul tatele
orelor de

muncă au
bucurat,
cu sigu -
ran�ă,
sufletul a

zeci de
mămici din

Câmpina.


