
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare post - mortem

al Municipiului Campina", d-lui Nicolae Cristea

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.516/15 ianuarie 2018 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Laurem;iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
acordarea titlului de ,,Ceta{ean de onoare post - mortem al Municipiului Campina",
d-lui Nicolae Cristea;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.517/15 ianuarie 2018, promovat de Serviciul

administra^ie publica locala, agricol, relatii cu publicul din cadrul Primariei
Municipiului Campina;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administra^ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.518/
15ianuarie2018;

In conformitate cu prevederile:
- punctului Recunoasterea contributiei cetatenilor la rezolvarea problemelor

colectivitatii din Statutul Municipiului Campina, aprobat prin H.C.L. nr.8/28 ianuarie
2016;

- art.36, alin.(8) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata;

In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea
nr.215/2001 privind admimstra^ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l - Acorda titlul de ,,CetaJean de onoare post - mortem al Municipiului
Campina", d-lui Nicolae Cristea, pentru contribu{ii deosebite in dezvoltarea
Municipiului Campina pe plan stiintific si m domeniul vietii sociale.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Serviciului administra^ie publica locala;
- FamOigLdsijjiNicolae Cristea.
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ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

P R I M A R
Nr.68.516/15ianuarie2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul ing.Tiseanu Horia - Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina,
in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i FuncJionare al Consiliului local al Municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind acordarea
titlului de ,,Ceta{ean de onoare post - mortem al Municipiului Campina",
d-lui Nicolae Cristea.

Promovarea proiectului de hotarare se impune pentru conferirea post - mortem,
in semn de cinstire, a titlului de ,,Cetatean de Onoare" al Municipiului Campina, d-lui
dr.ing.Nicolae Cristea.

Dr.ing.Nicolae Cristea s-a nascut la 30 mai 1921, la Craciunelul de Jos, judeJul
Alba, ca fm al lui Ilie si al Carolinei. A locuit in casa proprietate personala, in
Campina, pe strada Plevnei, nr.45 B.

Dr.ing.Nicolae Cristea a fost absolvent al $colii Politehnice din Hannover,
Germania, in anul 1944. In anul 1946, a ob{inut titlul de DOCTOR INGDsKR, la
$coala Politehnica din Hannover.

Dr.ing.Nicolae Cristea a indeplinit func{ii importante in anii de inceput ai
cercetarii 5tiin^ifice in domeniul petrolului, la Campina, in {ara, dar $i in strainatate:

- la Institutul de Cercetari Petrolifere al $colii Politehnice Hannover -
Germania, 1944-1947;

- la Societatea Astra Romana - Direc{ia Tehnica - Campina, 1948;
- Consultant Principal la Petrolifera Muntenia - Direc{ia Tehnica - Campina -

1948;
- $ef Sec{ie Cercetare la Laboratorul Central de Cercetari $tiintifice - Campina

- 1950;
- Profesor universitar la Institutul de Petrol $i Gaze din Bucure$ti, 1950 -1962;
- Director Stiin^ific la Institutul de Cercetari Foraj Extrac^ie - Campina,

1957-1983;
Dintre importantele sale realizari, in rruntea colectivelor pe care le-a condus,

enumar doar cateva:
- Repune in func{iune tehnicile ^i tehnologiile din cadrul Direc{iei Tehnice

Campina - Astra Romana, dupa plecarea personalului de specialitate strain;
- Elaboreaza bazele ingineriei de zacamant pentru prima data in Romania;
- A elaborat $i publicat 4 (patru) car^i din domeniul mecanicii fluidelor,

hidraulicii subterane, cercetarii sondelor $i o serie de lucrari publicate in ^ara ^i
strainatate;

- A fost formator de "Scoala romaneasca" in domeniul ingineriei de zacamant
la ICPT Campina, bazata pe conceptul de echipa multidisciplinara.



Pentru realizarile din activitatea de cercetare $tiin^ifica, dr.ing.Nicolae Cristea,
a fost decorat cu Medalia Muncii, Ordinul Muncii - Clasa a-III-a, Meritul Stiinpfic -
Clasa I, fiind Laureat al Premiului de Stat.

Pentru contribu^ia deosebita Tn dezvoltarea Municipiului pe plan $tiin^ific,
pentru contribu^ii la promovarea Municipiului Campina in afara $rii, propun
conferirea, in semn de cinstire, a titlului de ,,Ceta^ean de onoare post - mortem al
Municipiului Campina", d-lui Nicolae Cristea.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile punctului Recunoasterea contributiei cetatenilor la rezolvarea

problemelor colectivitatii din Statutul Municipiului Campina, aprobat prin H.C.L.
nr.8/28ianuarie2016;

- prevederile art.36, alin.(8) $i art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45,
alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata,
modificata ^i completata.

PRIMAR,
ing.Tiseanu Horia Lauren{iu
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