
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare" al municipiului Campina,

d-lui Moga Petru

Avand m vedere:
- expunerea de motive nr.68.798/14 aprilie 2016 a d-nei consilier Albu Elena

si a d-lor consilieri Bondoc Viorel - Gheorghe si Dula Marian, prin care propun
acordarea titlului de ,,Ceta{ean de onoare" al municipiului Campina, d-lui Moga
Petm;

- raportul de specialitate promovat de Serviciul administra^ie publica locala;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relaJii cu publicul
$.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile Statutului municipiului Campina, aprobat prin H.C.L.

nr.8/28 ianuarie 2016;
Jinand cont de prevederile art.36, alin.(8) $i art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea

nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata;
^

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adoptaprezentahotarare.

Art.l - Acorda titlul de ,,CetaJean de onoare" al municipiului Campina,
d-lui Moga Petru, pentru contribuJia deosebita Tn promovarea municipiului Campina
pe plan cultural, merite deosebite in activitatea de gospodarire, infrumusetare si
dotare a Complexului Parohial "Sf.Nicolae" din Campina.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului jude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Serviciului administra|ie publica locala;
- D-lui Moga Petru.

Pre$edinte de $edin
Consilier,

dl. Dula Marian

Campina, 21 aprilie 2016

Nr.53

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul
'00 y

Cod FP-06-01, ver.l



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.68.798/14aprilie2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatii: Albu Elena - consilier local al municipiului Campina, membru al
Comisiei buget, fmante, programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si
privat si agricultura, dl.Bondoc Viorel - Gheorghe - consilier local al municipiului
Campina, membru al Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protectia
mediului si dl. Dula Marian - consilier local al municipiului Campina, membru al Comisiei
sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si turism, in conformitate cu prevederile
art.45, alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administra{iei publice locale, republicata, a art.44,
alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare $i Func{ionare al Consiliului local
al municipiului Campina, inaintam la Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de
hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare" al municipiului Campina,
d-lui Moga Petru.

Promovarea proiectului de hotarare se impune pentru conferirea, in semn de apreciere
a activita{ii in plan social, cultural si duhovnicesc a titlului de ,,Ceta{ean de onoare" al
municipiului Campina preotului Petru Moga.

Activitatea desfasurata de preotul Petru Moga in slujba comunita{ilor din care a facut
parte este urmatoarea : Ghid gestionar custode la Manastirea Sinaia (1972-1976 ; 1988-
1990), Diacon onorific - Manastirea Sinaia (1977 - 1978), Preot paroh - Satul Sona,
comuna Mandra, judetul Brasov (1978-1988), Preot co-slujitor Parohia Sinaia (1990-1991),
Preot suplinitor, Parohia Sf. Nicolae Campina (1990-1991), Preot paroh, Parohia
Sf. Nicolae Campina (1991-2016).

Activitatea preotului Petru Moga a avut o seama de realizari de excep{ie, din care
enumeram:

- promovarea curajoasa, in orizontul culturii, a actului de credin{a;
- constituirea unei comunita{i vii, autentice, in condi^iile unui oras, modern,

nefavorabile unui asemenea proiect $i intr-o parohie imbolnavita grav de virusul atitudinii
anti clericale;

- programe religios-culturale urmarite pe durate foarte lungi de timp: colocvii biblice;
studierea in sistem colocvial a unor car{i-reper; conferin{e pe teme istorice, de istoria artelor,
$tiin{ifice, economie politica, etc;

- implementarea la nivelul localita{ii $i a intregii zone a alternativei pedagogice
Waldorf, in colaborare cu Primaria, in perioada 1991-2014;

- punerea in valoare a patrimoniului istoric al fostului Schit Slobozia, devenit in timp
Parohia Sf. Nicolae Campina: restaurarea casei parohiale $i repara{ii ample la biserica
veche;

- constituirea unui ansamblu parohial cu multiple valen{e social-culturale, de referin{a
la nivelul intregii zone, prin construirea unei noi biserici parohiale, a unei case praznicale,
etc., beneficiind de proiectele Doamnei arhitect Livia Cal{ia, ceta{ean de onoare al
municipiului Campina si de presta{ia absolut speciala a unui artist plastic de valoarea
d-lui Grigore Popescu, pentru frescele noului laca$ de cult;

- organizarea unei biblioteci cu circa 5000 de volume, cu program de imprumut $i
studiu la sala;



- descoperirea mormantului lui Dionisie-Damaschin, monahul grec, ctitor al
asezamantului din Slobozia, la sfarsitul secolului 18 (actuala casa parohiala si prima biserica
parohiala de zid);

- descoperirea cimitirului din Epoca Bronzului (circa 1500-1200 inainte de Hristos),
sustinerea campaniilor anuale de sapaturi arheologice (2008-2015) $i susJinerea publicarii
rezultatelor cercetarii arheologice in 2 monografii;

- organizarea unei expozi{ii permanente cu artefactele scoase la iveala din cimitirul de
Epoca Bronzului;

eviden{ierea sus^inuta a valorilor costumului romanesc prin expozi^ii si prin
incurajarea folosirii elementelor de costum tradi{ional la solemnita{ile cultic-religioase;

- descoperirea $i recuperarea pentru limba $i cultura romaneasca a personalita{ii lui
Iuliu Popper, inginerul $i geograful roman care are meritul de a fi strabatut primul Insula
Mare din arhipelagul Tara de Foc, cu aparat de fotografiat, cu instrumente topografice si
care ulterior a fost autorul unei serii intregi de ini{iative civilizatorii in zona;

- activitate concertistica, gazduita la sala Praznicar a Complexului parohial, cu
muzicieni celebri, din {ara $i strainatate.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile Statutului municipiului Campina, aprobat prin H.C.L. nr.8/

28ianuarie2016;
- prevederile art.36, alin.(8), art.45, alin.(l) si art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea

nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata.

CONSILI^
AIbu Elena
Bondoc Viorel -
Dula Marian
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