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Un secol de la unirea Basarabiei cu România,
sărbătorit alături de frații din Cimișlia
Câmpinenii și reprezentanii orașului Cimișlia s-au prins simbolic
în Hora Unirii, pe 30 martie, pentru a marca
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ADMINISTRAIE

Două dintre intersecțiile periculoase din
Câmpina, dotate cu semafoare inteligente
Două intersecii
considerate adevărate
puncte negre pe harta
municipiului au fost
semaforizate, cu
sisteme moderne,
funcionale de la
jumătatea lunii martie.
Autorităile locale
speră ca astfel să
reducă, în aceste zone
renumite pentru
frecvena
evenimentelor rutiere,
riscul de producere a
accidentelor.
Semafoarele au fost montate
în intersecțiile Bd. Culturii - str. Plevnei și str. Toma Ionescu - str. Ana
Ipătescu. Este vorba despre
sisteme inteligente, care se
reglează automat, în funcție de

informațiile despre trafic
transmise de senzorii montați la
o anumită distanță. De asemenea, ele pot fi acționate de pietonii care au nevoie să traverseze

și dispun inclusiv de sisteme de
alertare, pentru persoanele cu
deficiențe de vedere.
“Rugăm toţi participanţii la
trafic să circule cu o atenţie

deosebită în cele două intersecţii
şi totodată să respecte semnalizările rutiere amenajate în zonă,
să nu oprească sau să parcheze
în zonele cu restricţie pentru a

nu perturba fluența traficului.
Pentru traversare, pietonii vor
acţiona butoanele conform plăcuțelor cu instrucţiuni”, au transmis reprezentanții municipalității, după activarea sistemului.
Semafoarele funcționează, în
zilele lucrătoare, între orele
06.00 şi 21.00, iar sâmbăta şi
duminica între orele 06.00 şi
18.00. În rest, acestea sunt setate
pe culoarea galben intermitent.
Pentru cele două lucrări,
investiția s-a ridicat la aproape
550.000 de lei, fără TVA.
Reprezentanții administrației
locale au anunțat că se află în
faze pregătitoare lucrările de
semaforizare și pentru intersecțiile Bd. Culturii - str. Griviței
(buget de 950.000 de lei, aprobat
pentru 2018), corelat cu Bd.
Carol I - Calea Doftanei, respectiv semaforizare str. Conductelor
- str. Constantin Stere, pentru
care, în acest an, urmează să fie
realizat studiul de fezabilitate.

Sute de elevi din municipiu
beneficiază, şi anul acesta, de
burse acordate din bugetul local
Aproape 800 de burse vor fi plătite, anul acesta, de la bugetul
local, elevilor cu rezultate deosebite și celor care provin din
familii cu situaie financiară modestă. În total, administraia
locală va oferi, pentru aceștia, sprijin de 850.000 de lei.

O nouă grădiniţă pentru
copiii din Câmpina
Administrația locală intenționează să
demareze construirea unei noi grădinițe,
pentru a veni în sprijinul părinților din
Câmpina. Unitatea de învățământ va fi
realizată dintr-un proiect de fonduri europene, plănuiesc autoritățile locale. În
acest sens, Consiliul Local și-a dat, deja, la
finalul lunii ianuarie, acordul de principiu
în vederea depunerii unei Cereri de Finanțare și pentru aprobarea sumei necesare
elaborării documentației. . În şedinţa din 2
aprilie au fost aprobate proiectele de amplasare a grădiniţei.
Proiectul ar urma să fie finanțat din
fonduri nerambursabile prin POR 2014 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale, în baza apelului dedicat învățământului antepreșcolar
și preșcolar, lansat în primele zile ale
acestui an. Demersurile în vederea depunerii cererii trebuie încheiate până cel
târziu pe 4 mai.
Potrivit expunerii de motive atașate
proiectul pentru exprimarea acordului de

principiu, în cadrul acestui apel, valoarea
minimă eligibilă este de 100.000 de euro.
La stabilirea valorii maxime eligibile a
proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educațional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educațională subiect al cererii de
finanțare, calculată la cursul infoeuro din
luna depunerii.
În prezent, autoritățile locale lucrează
nu numai la documentație. A fost stabilit
un teren aparținând unei foste ferme, cu
acces din strada Uniunea Europeană (în
apropierea Școlii “Ion Câmpineanu“ și a
bazinului de înot didactic).
Noua grădiniță ar urma să fie una cu
program normal şi prelungit şi va funcționa cu cinci grupe.
În anul 2018, în vederea inițierii
demersurilor pentru accesarea fondurilor
nerambursabile care vor fi utilizate la
construirea grădiniței, în bugetul local a
fost prevăzută suma de 142.800 lei.

Cele mai multe burse vor fi plătite către elevi de la Colegiul Național “Nicolae
Grigorescu” (136) și Colegiul Tehnologic Energetic (125), mai bine de jumătate dintre
acestea fiind burse de performanță și de merit. Cele două unități de învățământ
primesc, de altfel, și cele mai mari fonduri pentru burse, urmate, pe locul al treilea, de
Școala “Al. Ioan Cuza”, unde cea mai mare pondere o au însă bursele de ajutor social
(76 din totalul de 92).
Printr-o hotărâre a Consiliului Local, aleșii au aprobat modul în care sumele sunt
repartizate unităților de învățământ din municipiu: Colegiul Naţional ”Nicolae
Grigorescu” - 175.000 lei; Colegiul Tehnic ”Constantin Istrati” - 74.000 lei; Colegiul
Tehnic Forestier - 110.000 lei; Liceul Tehnologic Energetic - 135.000 lei; Liceul
Tehnologic Mecanic - 42.000 lei; Şcoala Gimnazială ”Ion Câmpineanu” - 73.000 lei;
Şcoala Gimnazială Centrală - 56.000 lei; Şcoala Gimnazială ”B.P.Haşdeu” - 80.000
lei; Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”- 105.000 lei.
Anterior, tot printr-o hotărâre de Consiliu Local, au fost aprobate cuantumurile
burselor școlare, pe anul 2018: 200 de lei/ lună pentru burse de performanță, 120 de
lei/ lună pentru burse de merit, 100 de lei/ lună în cazul burselor de studiu și 80 de
lei/ lună pentru beneficiarii burselor de ajutor social.

PROIECTE
Două obiective
majore de
investiii, la
Câmpina,
reabilitarea
străzilor Bobâlna și
Calea Doftanei, au
făcut obiectul unor
proiecte aprobate
în ședina
Consiliului Local de
la finalul lunii
martie. Aleșii au
votat pentru
actualizarea
indicatorilor
tehnico-economici.
Potrivit noii documentații care a trecut de Consiliul
Local, reabilitarea Căii Doftanei ar urma să coste
12.144.252,907, inclusiv
TVA, din care cea mai mare
parte a sumei, peste
10.000.000 de lei, inclusiv
TVA, ar urma să acopere cheltuielile cu lucrările de construcție. “Calea Doftanei din
municipiul Câmpina este
un drum public asfaltat,
format între B-dul Carol I și
podul peste râul Doftana, la
ieșirea din municipiul Câmpina, spre comunele Telega
și Brebu, împărţit pe mai
multe tronsoane, conform

Documentații actualizate
pentru proiectele vizând
reabilitarea străzilor
Bobâlna și Calea Doftanei

inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public
al Municipiului Câmpina.
Terenul care urmează a fi
afectat cu lucrările de reabilitare a arterei rutiere Calea Doftanei se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpina. Suprafața totală a carosabilului este de 77.792 mp,
cu lungime totală de
3.491,00 m, lungime totală
trotuare de 6.716,00 m,
suprafață totală trotuare de

22.482,00 mp, suprafață
spații verzi aferente trotuarelor de 2.050,00 mp. Calea
Doftanei prezintă o stare
avansată de degradare, necesitând lucrări de reabilitare, pentru realizarea unui
confort optim pentru traficul auto şi circulația pietonală”, subliniază expunerea
de motive atașată proiectului inițiat de primarul
Horia Tiseanu.
La pachet s-a discutat,
ca de fiecare dată, și despre
Bobâlna, o stradă din apropiere, folosită deseori ca
rută alternativă la Calea
Doftanei, dar care și ea are
nevoie de lucrări importante de reparații și modernizare. În acest caz, valoarea totală a investiției se ridică, potrivit indicatorilor
tehnico-economici recent
aprobaţi, la 4.425.872,367
(fără TVA).
Potrivit primarului mu-

nicipiului, Horia Tiseanu,
lucrările la cele două artere
presupun, după cum se
vede, de altfel, și în documentația citată mai sus, sume considerabile. De aceea,
autoritățile locale au în plan
să realizeze investiția în două etape.
În bugetul pe 2018,
aprobat de Consiliul Local
în luna februarie, administrația locală a prevăzut sumele cu care ar putea da
startul șantierului: câte un
milion de lei, pentru fiecare
dintre cele două proiecte.
“Cu aceste fonduri putem
începe prima etapă, iar ulterior dorim să identificăm
sume din alte surse”, a
precizat primarul Horia
Tiseanu.
Cele două artere au mai
beneficiat, de-a lungul vremii, de mici reparații, mai
ales după ce aici au fost
efectuate lucrări de amploare la rețelele de utilități.
S-a dorit menținerea lor în
stare funcțională, dat fiind că
vorbim despre drumuri importante din municipiu. Dar
administrația locală a așteptat realizarea lucrărilor de
introducere a canalizării menajere, gestionate de SC
Hidro Prahova, astfel încât
să nu investească în reabilitarea unor străzi care imediat să fie sparte, pentru introducerea de conducte.
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A fost aprobată valoarea
proiectului pentru construirea
noului podeţ pietonal între
Băneşti şi Câmpina
Administraia locală din Câmpina a
actualizat, la începutul acestui an,
indicatorii tehnico-economici pentru
proiectul referitor la construirea unui
pode pietonal peste râul Doftana, care
să asigure legătura între municipiu și
comuna vecină Bănești.
Proiectul a fost inițiat de administrația locală din Bănești și va beneficia, în proporție de
90%, de finanțare prin Consiliul Județean
Prahova. Cele două localități implicate, inclusiv
Câmpina, vor contribui cu câte 5% din valoarea
totală, care, potrivit noilor indicatori tehnicoeconomici, se ridică la 1.509.479,43 de lei,
fără TVA. “Promovarea proiectului de hotărâre
are la bază adresa Primăriei Comunei Băneşti
nr. 1833/12 februarie 2018, înregistrată la
Primăria Municipiului Câmpina sub nr.
4635/12 februarie 2018 prin care solicită
actualizarea indicatorilor tehnico - economici
ai obiectivului de investiții «Amenajare podeţ
peste râul Doftana», ca urmare a reanalizării
proiectului şi a soluţiei tehnice propuse de
proiectant pentru realizarea acestui obiectiv de
investiţii. Expertiza tehnică a proiectului
podului pietonal a fost întocmită ca urmare a
necesităţii obţinerii acordului Inspectoratului
de Stat în Construcţii, având în vedere că acest
obiectiv se va realiza în amplasament paralel
cu podul boltit din zidărie de piatră, existent”,
precizează documentația care însoțește
proiectul adoptat în ședința CL din luna martie.
Ridicarea acestei construcții este necesară
pentru ca locuitorii celor două așezări să poată
ajunge dintr-o localitate în alta fără a mai ocoli,
așa cum se întâmplă de când vechiul pod a
devenit impracticabil. Actuala investiție se referă la “o punte pietonală pe structură metalică,
rezistentă, pe o lungime de aproximativ 150 de
metri”, după cum a explicat Bogdan Toader,
preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

Sprijin de 150.000 de lei pentru bisericile din Câmpina
Administrația locală din
Câmpina va susține unitățile de cult din municipiu,
cu 150.000 de lei, bani care
au fost repartizați în funcție
de necesitățile fiecărei biserici, astfel încât să acopere
din cheltuielile pentru construcții, reparații, pictură
bisericească și finalizarea
unor lucrări începute deja
la lăcașurile de cult.
Sumele au fost repartizate de Consiliul Local, astfel:
> Parohia „Adormirea Maicii
Domnului”- 0 lei;
> Parohia „Sf. Mc. Dimitrie”
- 17.938 lei;
> Parohia „Naşterea Maicii
Domnului” - 7.944 lei;
> Parohia „Sf. Nicolae” 12.466 lei;

> Parohia „Sf.Treime” 3.653 lei;
> Parohia „Sf.Voievozi” 12.466 lei;
> Parohia „Sf. Andrei” 25.801 lei,
> Parohia ”Înălțarea Domnului”- 24.932 lei;
> Biserica „Sf.Pantelimon”,
Spitalul Municipal Câmpina - 7.000 lei;
> Parohia Romano – Cato-

lică „Sf. Anton de Padova” 14.000 lei;
> Biserica Creştină Adventistă de ziua a 7-a (Comunitatea Câmpina – Sălaj,
nr.1) - 3.400 lei;
> Biserica Creştină Adventistă de ziua a 7-a (Comunitatea Câmpina –Mărăşeşti, nr.36) - 3.400 lei;
> Biserica Creştină Adventistă de ziua a 7-a (Comu-

nitatea Câmpina – str. Petru
Rareş, nr.3) - 3.400 lei;
> Biserica creștin evanghelică, str. Pictor Grigorescu 3.400 lei;
> Biserica Penticostală
„Emanuel” (str.24 Ianuarie,
nr.2 A) - 3.400 lei;
> Biserica Penticostală Betel (Calea Doftanei, nr.112
B) - 3.400 lei;
> Biserica Creștin Baptistă
Maranata (Str. George
Coșbuc, nr.20) – 3.400 lei.
Beneficiarii au obligația de
a depune documente justificative, aferente sumelor
alocate, până la data de 30
noiembrie 2018, în caz
contrar nu vor mai beneficia de ajutor de la bugetul
local și în anul următor.

Noua pasarelă pietonală va fi construită
aproape de podul de piatră dintre Bănești și
Câmpina, existent de pe vremea domnitorului
Alexandru Ioan Cuza și care s-a degradat foarte mult în ultimii ani. El a devenit impracticabil
în 2014, când un pilon de piatră s-a prăbuşit,
afectat de trecerea vremii și de infiltrații. Podul
ar putea fi reabilitat, pe viitor, din fonduri
europene, dar un proiect concret în acest sens
nu există deocamdată.
Noua punte va avea structură metalică și va
putea fi utilizată doar de pietoni și bicicliști.
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EVENIMENTE

Câmpinencele de toate vârstele,
sărbătorite de Ziua Femeii
Ca în fiecare an, de 8
Martie, doamnele și
domnișoarele din
Câmpina au fost
sărbătorite în cadrul
evenimentelor
dedicate Zilei Femeii.
Clubul Pensionarilor și administrația locală din Câmpina
au ținut să le facă o bucurie, de
8 Martie, doamnelor de vârsta a
treia. Întâlnirea a reunit în jur de
50 de sărbătorite, care au primit, din partea organizatorilor,
flori și bomboane și au fost
invitate să petreacă, vreme de
câteva ore, povestind și bucurându-se de momentele artistice oferite de colaboratorii care
au răspuns invitației de a lua
parte la această sărbătoare.
Evenimentul a fost folosit și
ca prilej pentru vernisarea unei
expoziții de tablouri ale Irmei
Mărgărițoiu, cu concursul maestrului Florin Dochia. Ştefan
Alexandru Saşa le-a încântat pe
distinsele doamne, iar programul a fost completat de micul

spectacol susținut de copiii de
la școlile “Ion Câmpineanu” și
“B. P. Hasdeu”, pregătiți de
prof. Romeo Anastase. Un moment special i-a aparținut micului pianist Radu Stănescu,
care a interpretat preludiul la

Expoziţie de mărţişoare,
în luna martie, la Casa
de Cultură “Geo Bogza”
Colaborarea dintre Clubul Copiilor Câmpina si Casa
de Cultură „Geo Bogza” s-a
concretizat, la început de
primăvară, într-o expoziţie
plină de bucurie și culoare
cu lucrări având tematică de
sezon, realizate de micuții
artiști.
Desenele și mărțișoarele

lucrate cu drag, pentru 1
Martie și Ziua Femeii, reunite
în expoziţia denumită “De pe
meleaguri românești, cu
drag, iubită mamă”, au colorat holul instituției de cultură, fiind admirate, pe tot
parcursul lunii martie, de
vizitatorii care i-au trecut
pragul.

„Clavecinul bine temperat” de
J.S. Bach.
Tot cu prilejul zilei de 8
Martie, la Câmpina a fost organizat, prin Casa de Cultură
“Geo Bogza”, spectacolul “În
dar de ziua ta, femeie!”, cap de

afiș fiind îndrăgitul Gabriel
Dorobanțu. Pe scenă, pentru
sărbătorite, au mai urcat Alin
Băicoianu, iar responsabili cu
buna dispoziție, prin numerele
de stand-up comedy pregătite,
au fost Nae Alexandru și Cris-

tian Simion.
Organizarea evenimentului
a fost subvenționată de Primăria și Consiliul Local Câmpina, astfel că biletele de intrare
au putut fi vândute la prețuri
cuprinse între 15 și 20 de lei.

EVENIMENTE
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“Basarabia, pământ românesc”

Un secol de la unirea Basarabiei cu România,
sărbătorit alături de frații din Cimișlia
Câmpinenii și
reprezentanii orașului
Cimișlia s-au prins
simbolic în Hora Unirii,
pe 30 martie, pentru a
marca împlinirea a 100
de ani de la data la
care Basarabia a
devenit parte din
România. Evenimentul
dedicat momentului
istoric 27 martie 1918
a fost, la Câmpina,
unul încărcat de
emoie și simboluri.
Casa de Cultură “Geo Bogza”,
Primăria și Consiliul Local Câmpina au ținut să marcheze, într-un

mod special, în anul dedicat
Centenarului, împlinirea a 100
de ani de la unirea Basarabiei cu
România. Pe 30 martie, în muni-

cipiu a avut loc evenimentul
“Basarabia, pământ românesc”,
deschis cu simpozionul la care
au luat parte și oficialități din

Câmpina şi Cimişlia au adoptat
Declaraţia de Reunire
Pe 22 martie, Consiliul Local Câmpina a semnat “Declarația de Reunire și de Recunoaștere a
Actului Unirii din 1918”, un document simbolic,
adoptat și la nivelul județului, dar și în mai multe
localități din Prahova, prin care românii își exprimă, la unison cu frații lor de peste Prut, voinţa de
reîntregire a neamului românesc şi bucuria de a
sărbători împreună Centenarul Marii Uniri 19182018. Declarația a fost semnată la Câmpina la
inițiativa membrilor Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Local, textul fiind realizat cu sprijinul prof. Gheorghe Râncu.
Și orașul Cimișlia (Rep. Moldova), înfrățit cu
municipiul Câmpina încă din 2015, se află printre
numeroasele așezări de peste Prut care au adoptat declarații de unire cu România.

Cimișlia, orașul de peste Prut cu
care municipiul prahovean este
înfrățit de mai mulți ani.
Reprezentanți ai municipiului
Câmpina și ai orașului Cimișlia
au prezentat Declarația de Reunire, respectiv Declarația de recunoaștere a Actului Unirii din
27 martie 1918, adoptate în cele
două localități.
Evenimentul a continuat cu
un spectacol folcloric susținut
de ansamblul “Ghiocelul”, al
Casei de Cultură “Geo Bogza”,
ansamblul Casei Tineretului din
Câmpina și ansamblul “La Izvor”
din Cimișlia, ai cărui dansatori
răspund mereu cu bucurie invitațiilor de a lua parte la manifestările organizate în localitatea prahoveană cu care sunt înfrățiți. Au fost clipe de emoție, la
amintirea semnificației istorice
a momentului 27 martie 1918, și
clipe de bucurie, datorită reunirii, fie ea și simbolice, din anul

Centenar. De departe, cea mai
apreciată secvență a fost Hora
Uniri, în care s-au prins, deopotrivă, dansatorii câmpineni și
frații de peste Prut.
Rolul de gazde, în cadrul evenimentului care a beneficiat
inclusiv de un sprijin financiar
de 7.000 de lei, acordat de
Consiliul Local, a fost jucat de
Alexandra Ioniță, directorul Casei de Cultură “Geo Bogza” din
Câmpina, Florin Buda, directorul
Casei Tineretului din Câmpina,
și Vasile Popovschi, directorul
Casei de Cultură din Cimișlia,
care i-a încântat pe spectatori și
cu un apreciat moment artistic.
În cadrul programului dedicat aniversării a 100 de ani de la
unirea Basarabiei cu România,
delegația orașului Cimișlia (reprezentat de Sergiu Suhan, consilier orășenesc, Liliana Nicuță,
directorul Gradiniței-creșă “Făt
Frumos”, Vasile Popovoschi,
directorul Casei de Cultură Cimișlia, și Gheorghe Balaban Secția raională Cimişlia a Asociaţiei veteranilor războiului din
1992 “Tiras-Tighina”) și membri
ai Subfilialei Câmpina Cultul
Eroilor “Regina Maria” au depus o coroană de flori la monumentul Războiului de Întregire
Națională (Soldat).
Iar dincolo de acțiunile simbolice, tot cu acest prilej, primarul municipiului Câmpina, Horia
Laurențiu Tiseanu, a semnat
Contractul de colaborare între
grădinițele-creșe din orașul Cimișlia și grădinițele de copii din
localitatea prahoveană, în scopul dezvoltării proiectelor educaționale.

CL a aprobat modelul pentru steagul Municipiului Câmpina
Aleșii locali din Câmpina au
aprobat, la finalul lunii martie,
în baza Legii nr.141/2015, modelul de steag pentru Municipiul Câmpina. Acesta va avea
fond alb, în mijloc urmând să fie
amplasată stema localității,
încadrată de denumire.
“Stema Municipiului Câmpina se compune dintr-un scut
retezat în două părţi. În câmpul
de sus, pe fond albastru, este
amplasat Castelul «Julia Haşdeu», de argint, în dreapta este
figurat soarele, de aur, cu chip
de om, cu şaisprezece raze (opt
mari şi opt mici). În câmpul de
jos, pe fond roşu, o sondă de e-

rupţie, de argint, pe o terasă
verde. Scutul este timbrat de o
coroană murală de argint, cu
cinci turnuri crenelate”, detaliază expunerea de motive, în care
este explicată și semnificația elementelor care alcătuiesc stema.
“Clădirea Castelului «Julia
Haşdeu» este simbolul Municipiului şi element de spiritualitate ce face legătura cu universul - soarele care veghează localitatea un impresionant număr de zile pe an. Sonda de argint simbolizează vechile activităţi de extragere a ţiţeiului.
Coroana murală cu cinci turnuri crenelate arată că loca-

litatea are rang de Municipiu”,
menționează documentul citat.
Culorile de pe stemă sunt
albastrul (reprezintă aerul, dar
şi apa - râurile Doftana şi
Prahova şi simbolizează blândeţea, frumuseţea şi buna credinţă, amintind şi legea creştină), roșul (simbolul măririi, al
bucuriei, îndrăznelii şi generozităţii, puterea de viaţă şi
energie strămoşească), verdele
(natura, viaţa, tinereţea, renaşterea, speranţa, vigoarea şi
prospeţimea). Culoarea steagului, alb, simbolizează puritatea și adevărul, măreția, compasiunea şi pacea.
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Hotărâri adoptate de Consiliul Local
Câmpina în lunile februarie și martie
Pe 19 februarie, Consiliul
Local Câmpina s-a reunit în ședință extraordinară, pentru
adoptarea bugetului pe 2018 și
a altor hotărâri de interes local:
Hotărârea nr. 17 privind
aprobarea bugetului local al
Municipiului Câmpina și aprobarea bugetelor ordonatorilor
terțiari de credite pe anul 2018;
Hotărârea nr. 18 privind actualizarea limiteIor şi suprafeţelor pentru imobilele - terenuri,
aparţinând domeniului privat al
Municipiului Câmpina, str. Uniunea Europeană, f. nr., respectiv
nr. 2, Nr.cadastral 25226 şi 25227;
Hotărârea nr. 19 privind modificarea şi completarea Cap. IV,
Punctul B, Nr.crt.20 din Anexă la
H.C.L. nr.99/30 iulie 2009.
În cadrul ședinței ordinare
din 28 februarie au fost adoptate următoarele hotărâri de
interes local:
Hotărârea nr. 20 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de
investiții “Colectare ape pluviale
intersecţie strada Muscel, strada
Drumul Taberei, strada I.H.
Rădulescu”;
Hotărârea nr. 21 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de
investiții “Iluminat strada Drumul Taberei”;
Hotărârea nr. 22 privind
aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) și indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de
investiții “Iluminat strada Podului”;
Hotărârea nr. 23 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici cuprinşi
în devizul general, după încheierea procedurii de achiziţie pentru proiectarea şi execuţia o-

biectivului de investiții “Modernizare strada Parcului”, precum
şi după realizarea proiectului
tehnic de execuţie (PT, DE, CS),
inclusiv PAC;
Hotărârea nr. 24 privind
aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivuIui de investiții “Reparaţii capitale Cămin
Energetic (Sp+P+3E) - Parter şi
Etaj 1”;
Hotărârea nr. 25 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de
investiţii “Semaforizare intersecţie str. Constantin Stere cu
str. Conductelor”;
Hotărârea nr. 26 privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ din Municipiul Câmpina,
pentru anul 2018;
Hotărârea nr. 27 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafaţă de
419,00 mp, situat în Municipiul
Câmpina str. B. P. Hasdeu, nr.55,
Tarla 83, Parcela Cc 970, 971;
Hotărârea nr. 28 privind
atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafaţă de
382,00 m.p., situat în Municipiul
Câmpina, str. Pariş, f.nr., Tarla

Program special pentru colectarea
deşeurilor menajere, în perioada Paştelui
Primăria Câmpina a anunțat programul după care
operatorului de salubritate
de la nivelul municipiului,
Floricon Salub S.R.L., va ridica deșeurile menajere, în perioada sărbătorilor Pascale.
Vineri, pe 6 aprilie, deși
este sărbătoare legală și zi
liberă, colectarea va fi asigurată după program normal. Programul din 9 aprilie, însă, a
doua zi de Paște, va fi efectuat în avans, adică sâmbătă, pe data
de 7.

83, Parcela Cc 717;
Hotărârea nr. 29 privind
atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafaţă de
1.284,00 m.p. şi vânzarea fără
licitație publică a terenului aferent construcției, în suprafaţă
totală de 105,07 m.p., (98,00 m.p.
+ 7,07 m.p.), indiviz din 1.284,00
m.p., situat în Municipiul Câmpina, str. Ana Ipătescu, nr. 11, Nr.
CadastraI 23769, prin exercitarea dreptului de preemțiune
de către d-na Manea Elena - Mădălina, domiciliată în Municipiul
Câmpina, str. Ana Ipătescu, nr. 11;
Hotărârea nr. 30 privind
atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafaţă de
132,00 mp, situat în Municipiul
Câmpina, B-duI Carol I, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 1002, Cc 1003;
Hotărârea nr. 31 privind modificarea şi completarea Cap.III,
Punctul L, Nr.crt.l75 din Anexă la
H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al Municipiului Câmpina;
Hotărârea nr. 32 privind
completarea Cap.III, Punctul L,
Nr.crt.l76 din Anexa Ia H.C.L.
nr.99/30 iulie 2009 privind
însuşirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public
al Municipiului Câmpina;

Hotărârea nr. 33 privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 25,26 m.p., situat în
Municipiul Câmpina, str. Sg. Maj.
Erou Grigore Nicolae, nr.4.
În ședința din 22 martie,
Consiliul Local Câmpina a
aprobat următoarele hotărâri:
Hotărârea nr. 34 privind aprobarea rectificării bugetului
local al Municipiului Câmpina şi
aprobarea rectificării bugetelor
ordonatorilor terţiari de credite,
pe anul 2018;
Hotărârea nr. 35 privind
aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe durata
realizării lucrării de investiție, a
terenului aflat în proprietatea
privată a Municipiului Câmpina,
în suprafață de 1.408,00 mp,
situat în Municipiul Câmpina,
str.Uniunea Europeană, nr.2,
către Agenția Națională pentru
Locuințe, în vederea construirii
unui bloc de locuințe cu credit
ipotecar;
Hotărârea nr. 36 privind
darea în administrarea Casei Tineretului a unor bunuri imobile;
Hotărârea nr. 37 privind
darea în administrarea Casei
Municipale de Cultură ”Geo
Bogza” a unor bunuri imobile;
Hotărârea nr. 38 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a
indicatorilor tehnico-economici
pentru realizarea obiectivului de
investiţii “Reparații și reabilitare
str.Bobîlna”;
Hotărârea nr. 39 privind
aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și
a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii “Reparații și
reabilitare Calea Doftanei”;
Hotărârea nr. 40 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea obiectivului de inves-

tiţii “Amenajare podeț peste râul
Doftana”;
Hotărârea nr. 41 privind
disponibilizarea a două terenuri,
proprietate privată ale Municipiului Câmpina, situate pe str.
Slt. Erou Bogdan Vasile, f.nr., în
vederea acordării în compensare, în condițiile legii;
Hotărârea nr. 42 privind
alocarea unor sume de bani
pentru susţinerea financiară a
unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative
organizate de Consiliul Local, în
anul 2018;
Hotărârea nr. 43 privind
aprobarea numărului de burse
şcolare şi a criteriilor specifice
de acordare a acestora, alocarea
şi repartizarea sumelor de bani
pentru bursele şcolare pe unităţile de învăţământ din Municipiul Câmpina, pentru anul 2018;
Hotărârea nr. 44 privind repartizarea de sume băneşti unor
unităţi de cult religios din Municipiul Câmpina, în anul 2018;
Hotărârea nr. 45 privind
aprobarea proiectului modelului
de steag al Municipiului Câmpina;
Hotărârea nr. 46 privind aprobarea ajustării tarifului practicat de S.C. Floricon Salub S.R.L.
Câmpina pentru colectarea,
transportul și depozitarea deşeurilor menajere;
Hotărârea nr. 47 privind modificarea și completarea Anexei
nr.1 la H.C.L. nr. 13/25 ianuarie
2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Municipiului
Câmpina;
Hotărârea nr. 48 privind modificarea și completarea Cap.III,
Punctul E și Cap.IV, Punctul A,
Nr.crt.2 și Nr.crt.5 din Anexa la
H.C.L. nr.99/30 iulie 2009
privind însușirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului
Câmpina.

Fundaţiile şi asociaţiile pot depune proiecte pentru
finanţare nerambursabilă de la bugetul local
Ca în fiecare an, asociațiile și fundațiile constituite conform legii pot solicita autorităților locale
sprijin financiar, în condițiile Legii 350/2005.
Contracte de finanțare nerambursabilă pot fi încheiate pentru activități sportive sau cultural-educative.
În 2018, proiectele pot fi depuse până cel
târziu pe 20 aprilie. Selecţia si evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în
perioada 23 - 27 aprilie 2018.
Finanțarea se aprobă conform regulamentului
adoptat, în acest sens, de Consiliul Local Câmpina,
în anul 2015. Printre criteriile de acordare se pre-

cizează că proiectele propuse trebuie să fie de interes public local, autoritățile punctând aspecte
precum relevanța proiectului, gradul de implicare,
claritate și realism în planul de acțiune sau
dimensiunea impactului acestuia în comunitate.

EDUCAŢIE
Concursul Naional
“Umbrela Verde” a
ajuns, anul acesta, la
a IX-a ediie, una
care a dus la
stabilirea unui record
în cadrul competiiei,
prin cele 985 de
lucrări înscrise,
trimise de elevi din
toată ara.
Tema concursului, “Protejarea Mediului - Protejarea naturii”, a atras, și în acest an, sute de
participanți, care și-au dorit să
transmită, prin lucrările realizate, propriul îndemn ecologic. Și
au făcut-o atât de bine încât, pe
29 martie, data stabilită în calendarul anunțat oficial, juriul a
stat ore întregi să analizeze, delibereze și desemneze câștigătorii
ediției din 2018.
În cifre, anul acesta, concursul a însemnat nu mai puțin de
985 de lucrări înscrise la cele
patru secțiuni (desen, pictură,
grafică și fotografie), 400 de
profesori coordonatori implicați
și 37 de județe participante.
“Concursul «Umbrela Verde»
este un concurs de creaţie cu
tematică ecologică care vizează
implicarea elevilor în acţiuni de

7

Participare record!

Aproape 1.000 de lucrări înscrise la ediția
a IX-a a concursului “Umbrela Verde”

promovare a dezvoltării durabile
prin educaţia şi managementul
pentru mediul înconjurător.
Acţiunea de protejarea mediului
nu este uşoară fără educaţia fiecărui individ în acest sens, începând de la vârste timpurii, orice demers de ocrotire a mediului
este supus eşecului. Arta educă
bunul gust, descoperă adevă-

Şcoala Centrală din Câmpina
înfiinţează, în acest an,
clasă a V-a de intensiv
engleză/franceză
Școala Centrală Câmpina a anunțat înființarea unei
clase de studiu intensiv al limbilor moderne pentru elevii
de clasa a V-a, începând cu anul școlar 2018-2019.
“Clasa va avea un program intensiv de studiu al unei
limbi moderne de circulație internațională: engleză sau
franceză, în funcție de opțiunea fiecăruia și de rezultatul
obținut la testul de competență lingvistică. Testul vizează
competențele și cunoștințele acumulate în clasele a III-a
și a IV-a și constă într-o probă orală și o probă scrisă la
limba engleză, conform nivelului A1, prevăzut de
manualele școlare”, au precizat reprezentanții unității de
învățământ.
Tot atunci, aceștia au oferit și detalii despre modul în
care se va face selecția elevilor.
Proba orală va avea două etape: una în care elevii să
lectureze cu voce tare un text din manualele alternative
pentru clasele a III-a și a IV-a și pe baza căruia să
răspundă la întrebările formulate, respectiv una în care
să realizeze un dialog interactiv pe o temă dată, având
unul dintre membrii comisiei drept moderator.
La proba scrisă, candidații vor avea la dispoziție o oră
pentru a redacta un text de 50–75 cuvinte pe o temă dată,
în care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris
și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform
nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru
clasele a III-a și a IV-a.
Deocamdată, conducerea unității de învățământ nu a
făcut public și calendarul admiterii, fiind așteptată să
anunțe perioada de înscrieri și zilele în care va avea loc
examenul.

ratele valori care contează cu
adevărat în existenţa noastră,
drept pentru care ne folosim de
aceasta în combaterea indiferenţei şi în găsirea celor mai bune soluţii pentru păstrarea verdelui pur. Lipsa educaţiei ecologice corespunzătoare este principala cauză a scăderii stabilităţii în ecosistemele naturii. Prin

intermediul lucrărilor, elevii îşi
pot controla emoţiile ce se nasc
în sufletele lor într-o manieră
proprie, ce îi interesează şi ce le
place să reprezinte cu ajutorul
limbajului plastic. Protecţia mediului se poate realiza numai
prin asocierea măsurilor de ordin legislativ şi administrativ cu
cele de ordin educaţional. Lipsa

educaţiei ecologice corespunzătoare este principala cauză a tulburării balanţei ecologice şi a
scăderii stabilităţii în ecosistemele naturii. Programul Eco
Şcoala urmăreşte implicarea elevilor în găsirea unor soluţii la
provocările impuse de dezvoltarea durabilă, la nivel global”,
declară organizatorii.

28 de locuri disponibile, în această vară, la CNNG, la
clasa a V-a cu predare intensivă a unei limbi străine
C. N. “Nicolae
Grigorescu” Câmpina va
organiza, în luna iunie,
testare pentru
selectarea elevilor care
vor face parte din
viitoarea clasă a V-a, cu
predare intensivă a
limbii engleze. Pe lângă
aceasta, unitatea va mai
avea o clasă, cu 28 de
locuri, aprobată special
pentru a le permite
elevilor săi de a IV-a
să-și continue studiile în
cadrul Colegiului.
C. N. “Nicolae Grigorescu”
Câmpina a anunțat, în luna martie, calendarul testării pentru selectarea elevilor care vor fi
înscriși, în anul școlar 2018 2019, în clasa a V-a, cu predare
intensivă a limbii engleze, pentru
care unitatea de învățământ are
disponibile 28 de locuri.
Dosarele de înscriere, pentru
elevii interesați, se vor putea depune la secretariatul Colegiului.
Acestea trebuie să conțină cerere
(formular pus la dispoziție de
unitatea de învățământ), copie a
cărții de identitate a părintelui

care face înscrierea și copie a
certificatului de naștere a copilului + originalul.
Testarea va consta în două
probe. Examenul scris va avea loc
pe 19 iunie, de la ora 10.00, și va
dura 60 de minute.
În după-amiaza aceleiași zile,
în intervalul 12.00 - 16.00, va avea loc și proba orală a examenului.
Rezultatele vor fi afișate pe 21
iunie, zi în care pot fi depuse și
eventualele contestații. Candidații vor afla rezultatele finale vineri, pe 22 iunie.
Pentru a doua clasă a V-a, ca-

re va funcționa în cadrul Colegiul
în anul școlar 2018 - 2019, nu va
fi organizată nicio selecție. Cele
28 de locuri vor fi ocupate cu
prioritate, de elevii care provin
din unitatea de învățământ. În
cazul în care unii dintre aceștia
vor susține și trece testarea,
“completarea clasei a V-a fără
selecție se va face, până la maxim
28 de locuri, cu elevi din alte
unități școlare care au susținut
proba de selecție la limba engleză,
în ordinea descrescătoare a
mediilor de la testare și a opțiunii
părinților”, a anunțat conducerea
CNNG.
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Lucrările îndrăgitei artiste Manuela
Toderaș, expuse la Câmpina

curești. De asemenea, are un master obținut în România, la aceeași
universitate, încă din 2007.
Din 2004 încoace, lucrările
sale au apărut în peste 50 de

expoziții colective și mai bine
de 10 expoziții individuale, dintre
care amintim “Senzorial și extrasenzorial” (2017 - Castelu “Julia
Hasdeu” Câmpina), “Arhitectura

Foto: romaniaregala.ro

Casa de Cultură “Geo Bogza” a găzduit, pe parcursul lunii
martie, o expoziţie cu lucrări
semnate de Manuela Toderaș,
îndrăgita artistă care reușește,
de fiecare dată, prin creațiile
sale grafice și textile, să transmită mesaje puternice, care încântă cu fiecare prilej ochii și
sufletele vizitatorilor.
“Univers emoțional” s-a numit, de altfel, expoziția găzduită
la Câmpina și vernisată pe data
de 9 martie în prezența artistei.
Manuela Toderaș, membru
al Uniunii Artiștilor Plastici,
este absolventă a Universității
De Montfort University, Leicester, UK (PG Design Innovation)
și a Facultății de Arte Decorative
şi Design din cadrul Universității Naționale de Arte din Bu-

Principesa Maria, în vizită la Câmpina
Începutul de an a adus, la Câmpina, o vizită regală. Principesa
Maria a poposit, la jumătatea lunii februarie, la Muzeul
Memorial “Nicolae Grigorescu”, Muzeul Memorial “B. P.
Hasdeu”, dar și la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr”.
Prima oprire a Principesei Maria a fost la Muzeul Memorial “Nicolae Grigorescu“ din Câmpina, amenajat în casa în care artistul şi-a trăit ultimii ani de viaţă
(1904-1907). Aici, Alteța Sa Regală a putut vedea ultimul atelier al pictorului Nicolae Grigorescu, precum și tablourile din patrimoniul iniţial al casei memoriale și
din colecţiile altor muzee.
Vizita la Câmpina nu putea să nu includă și un popas la Muzeul Memorial
“Bogdan Petriceicu Hasdeu“, unul dintre obiectivele simbol pentru municipiu,
datorită legendelor țesute în jurul istoriei Castelului “Julia Hasdeu”, dar și datorită
expoziției care valorifică documente legate de viaţa şi opera marelui cărturar, sute
de exponate însemnând fotografii de familie, documente, manuscrise, mobilier şi
obiecte personale care au aparţinut lui Hasdeu şi fiicei sale, Julia, carte veche,
tablouri, arhiva lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, schiţele lui pentru celebrul castel și
primele ediţii ale operelor lui și ale fiicei sale.
Emblematică pentru Câmpina este și Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr”, care nu putea lipsi, nici ea, din itinerariu. Alteța Sa Regală a avut o întrevedere
cu domnul comisar-șef Vasile Tache, directorul Școlii, alături de reprezentanți ai
conducerii instituției, după care a vizitat capela, muzeul, amfiteatrul, laboratoarelor de criminalistică și săli de curs ale Școlii de Agenți de Poliție din Câmpina.

Necunoscutului” (2016 - Muzeul
Memorial “N. Grigorescu” Câmpina), “Poetica Posibilului”
(2014 - 2015 - Muzeul Memorial “N. Grigorescu” Câmpina).

De asemenea, este cea care a
realizat grafica volumului “Câmpina, tărâm de amintiri si istorisiri”, scris de prof. Alin Ciupală
și apărut în vara anului trecut.

Oferta municipiului Câmpina, prezentată în
cadrul târgurilor de turism naţionale şi judeţene
Municipiul Câmpina a devenit o prezență constantă la evenimentele dedicate
promovării turismului românesc. Astfel, după ce, la finalul anului trecut, localitatea
a fost reprezentată la ediția de toamnă a Târgului de Turism, Câmpina a luat parte la
cea de-a XI-a ediție a târgului de turism prahovean “Expo Vacanța”, găzduită de un
centru comercial din Ploiești, în perioada 16 - 18 martie.
Anterior, în perioada sărbătorilor de iarnă, Centrul Național de Informare și
Promovare Turistică Câmpina a fost prezent la Bursa de turism “Criteriul primei
zapezi”, organizată de Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului
Prahova, desfășurat la Cazino Sinaia.
Numai la evenimentele derulate de la începutul acestui an, informațiile despre
potențialul și oferta turistică a municipiului au ajuns, prin intermediul reprezentanților orașului și al materialelor de prezentare, la mii de potențiali vizitatori.

