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ÎNCASĂRI LA BUGETUL LOCAL 
 

Activitatea Serviciului impozite si taxe locale presupune, în principal, 
organizarea şi asigurarea acĠiunii de constatare, stabilire, urm rire si încasare la 
bugetul local a impozitelor şi taxelor locale, datorate de c tre persoanele fizice şi 
juridice, precum şi a altor venituri ale bugetului local, inclusiv a major rilor de 
întârziere, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de 
procedur  fiscal  şi a celorlalte acte normative adoptate de c tre autorit Ġile 
centrale si locale, consilierea fiscal , precum şi facilitarea accesului la informaĠia 
fiscal , prin punerea la dispoziĠie a unor instrumente, atât de vizualizare, cât şi 
de plat  în sistem electronic. 

SituaĠia realiz rii principalelor obiective se prezint  astfel: 
-procentul  de încasare  al debitelor curente administrate  aferente  anului 

2012: 91,05%; 
-procentul de încasare al debitelor curente administrate aferente 

semestrului I 2013: 49,13%; 
-pentru principalele categorii de impozit - cl diri, teren, mijloace de 

transport - nivelul încas rilor semestrului I - 2013 (7.419.067 lei) este apropiat 
nivelului încas rilor aferente semestrului I - 2012( 7.714.130 lei), cu observaĠia 
c  s-a realizat o creştere a gradului de încasare la persoanele fizice, în detrimentul 
persoanelor juridice, unde se observ  o uşoara sc dere; 

-per ansamblul încas rilor, realiz rile semestrului I - 2013 – 36.243.184 lei 
sunt similare celor din aceeaşi perioada a anului trecut – 36.448.004 lei, cu o 
diferenĠ  procentual  de 0,57%, în principal ca urmare a întârzierii pl Ġilor 
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efectuate  de  c tre  agenĠii  economici,  respectiv  a  sc derii  debitelor  conform 
reevalu rilor efectuate; 

-ca urmare a inspecĠiilor fiscale de fond, s-au constatat diferenĠe  în sum  
de 2.108.187 lei; 

-în urma acĠiunilor tematice, 484 agenĠi economici au fost verificaĠi în 
ceea ce priveşte corecta declarare a suprafeĠei de afişaj publicitate, stabilindu-se 
debite suplimentare în cuantum de 23250 lei; 

- s-a întocmit un numar de 273 procese verbale de constatare a 
contravenĠiei, contravaloarea acestora fiind de 16.990 lei fiind încasata în 
totalitate; 

-s-au emis şi transmis 15.082 înştiinĠ ri anuale de plat , din care 13.240 
înştiinĠ ri c tre persoanele fizice respectiv 1.842 înştiinĠ ri c tre persoanele 
juridice; 

-s-au efectuat comunic rile c tre PAID - Pool-ul de Asigurare Împotriva 
Dezastrelor Naturale, în ceea ce priveşte asigurarea obligatorie a locuinĠelor, 
transmiĠându-se cet Ġenilor inform ri privind obligativitatea întocmirii poliĠelor 
de asigurare; 

-a fost semnat Protocolul de colaborare, în vederea schimbului de 
informaĠii între AgenĠia NaĠional  de Administrare Fiscal  şi Prim ria 
Municipiului Câmpina; 

-au fost operate în evidenĠele fiscale şi s-a emis decizie de impunere pentru 
3.281 declaraĠii fiscale, ce modific  baza de impunere, atât persoane fizice, cât si 
juridice; 

-au fost emise 4.946 somaĠii, 4.149 titluri executorii si 1.636 popriri asupra 
sumelor urm ribile, reprezentând venituri şi disponibilit Ġi b neşti, respectiv 
popriri asupra terĠilor; 

-s-au inchis 1.528 cicluri de executare, urmare a încas rii sumelor restante; 
-s-au emis 4.945 certificate de atestare fiscal  la solicitarea 

contribuabililor, dupa verificarea fiec rui dosar matricol. 



4  

INVESTITIILE IN INFRASTRUCTURĂ - DOMENIUL 

PRIORITAR PENTRU ADMINISTRATIA CAMPINEANA 
 

În aceast  perioad , modernizarea infrastructurii rutiere, a reprezentat o 
prioritate a administraĠiei locale, ca şi în anii anteriori. Lucr rile de modernizare 
au vizat str zi din diferite cartiere. Putem menĠiona astfel str zile şi aleile din: 
cartier Voila- PlantaĠiei, Flueraş, Peisajului, Colinei; cartier Tun toriei: Lacul 
Peştelui, Veteranilor, slt.Dumitrescu Viorel; cartier Slobozia: Ciobanaşi, 
Peştişori; zona central : Magnoliei, Panselei, Laboratorului, Nicopole, Verii, 
Cameliei, Crizantemelor, Crinului; cartier CâmpiniĠa-Muscel: Roşiori, Redutei, 
CâmpiniĠa, Furnica, Intre Brazi. În total municipalitatea a investit 1.497.075 lei 
pentru aceste lucr ri ample de modernizare str zi. 

 

 

 
Modernizare str.slt.Dumitrescu Viorel 

 

O alt  lucrare important  finalizat  în anul 2012 este cea de modernizare a 
trotuarelor din zonaăcentral  (b-dul N.B lcescu şi b-dul Carol I) şi pentru ca zona 
s  aib  un aspect deosebit, s-a luat decizia aplic rii unui strat de carbur  de 
siliciu. Valorea acestei lucr ri,ăachitat  în anul 2012 a fost de 885.340 lei. 

În anul 2013 au fost finalizate lucr rile de modernizare a dou  alei, şi 
anume Al. Berzei şi Al.Aviatorilor, pe care conform deciziei proiectanĠilor au 
fost amplasate pavele, având în vedere c  aceste alei nu permit realizarea unei 
canaliz ri pentru apele pluviale, iar soluĠia adoptat  adoptat , deşi mult mai 
scump ,ăeste prima de acest gen din Câmpina. Valorea lucr rii: 39.028 lei. 
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LUCRĂRI DE MODERNIZARE 
 

La sfârşitul anului 2012 au demarat lucr rile de modernizare pentru 
imobilul situat pe b-dul Culturii, unde vor funcĠiona pân  la sfârşitul acestui an, 
noua Casa a C s toriilor, dar şi alte compartimente din cadrul prim riei, care Ġin 
de evidenĠa persoanei, starea civil , dar şi asistenĠ  social . 

Procesul de reabilitare este complex si cuprinde: lucr ri de finisare a 
construcĠiilor, instalaĠii interioare şi exterioare, instalaĠii sanitare, instalaĠii gaze, 
instalaĠii termotehnice şi hidrotehnice, executare trotuare de gard , alei 
carosabile, alei pietonale, evacuare ape pluviale etc. Valoarea acestor lucr ri este 
de 1.059.674 lei. 

 

 

 
Modernizare Casa C s toriilor 

 

O alt  lucrare de modernizare este cea care se execut  în acest moment la 
Sera Floricol .ăEste vorba de modernizarea a dou ăcorpuri de cl dire: sera mare si 
cea mic , ambele aflându-se intr-un stadiu avansat de degradare. Lucr rile 
principale, care se execut  sunt: refacerea structurii de rezistenĠ , montarea de 
policarbonat rezistent la ultraviolete, impact, cu înalt  rezistenĠ  la c ldur  şi foc, 
dar şi montarea de trape de aerisire şi sistem de umbrire. Modernizarea cl dirilor 
serei cost  537.607 lei. 

 

Într-un amplu proces de restaurare a intrat şi Castelul „Julia Hasdeu”, 
având în vedere c  este vorba despre un monument istoric important pentru 
municipiul Câmpina. Este vorba de refacerea teraselor şi hidroizolaĠiilor, lucr ri 
care urm resc readucerea monumentului la aspectul iniĠial în toate componentele 
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de plan, arhitectur  şi decoraĠie. Conform proiectului, prin intervenĠiile care se 
execut  la acest monument se urm reşte conservarea, consolidarea şi restaurarea 
teraselor castelului, cît şi stoparea degrad rii interiorului acestuia. Valoarea 
acestei lucr ri 458.907 lei. 

 

Printre lucr rile de investiĠii aprobate în acest an de c tre Consiliul local, 
se num r  şi modernizarea Lacului Curiacului, de pe str.Pictor Nicolae 
Grigorescu. În proiectul de modernizare sunt cuprinse: alei pietonale, sistem de 
iluminat, podeĠe pietonale, parcare betonat , grup sanitar, piese de mobilier 
urban, un loc de joac  pentru copii, o fântân  arteziana în mijlocul lacului, 
pontoane pentru pescari, un spaĠiu pentru întreĠinere corporal . 

Procedura de achiziĠie a acestei lucr ri de modernizare este în curs de 
finalizare, urmând ca lucr rile s  demareze în cel mai scurt timp şi s  fie 
finalizate pân  la sfârşitul anului. 

Valoarea estimat  a lucr rii este 1.680.000 lei, dar este posibil ca dup  
finalizarea procedurii de achiziĠie, contractul s  aib  o valoare mult mai mic . 

 

REPARAŢII STRĂZI SI PARCĂRI 
Cele mai importante lucr ri care au fost finalizate în anul 2012, sunt cele 

de reparaĠii sunt cele de pe str zile Bogdan Vasile, Bolintineanu, Conductelor, 
Progresului, Petru Rareş, Oradea, Ciceu, Fabricii, Tg.Mures, str zi care au fost 
supuse unor ample lucr ri de reparaĠii carosabil si trotuare. Doar aceste lucr ri 
însumeaz  contracte în valoare de 1.881.108 lei. 

La fel de importante au fost şi lucr rile de reabilitare ale strazilor: 
Ecaterina Teodoroiu, Podului, Muscelului, Prim verii, Energiei, 22 Decembrie, 
Strandului, Grigore Nicolae. O parte din aceste lucr ri de reparaĠii au fost 
finalizate în anul 2013, este vorba despre str.Ecaterina Teodoroiu şi Muscelului. 

 

 

 
Str.Prim verii 
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Tot lucr ri de întreĠinere şi reparaĠii au fost executate pe str zile: Serei, 
Ciocârliei, Constantin Istrati, Vasile Lucaci. Procedurile de achiziĠie au fost 
începute in anul 2012 şi din acest motiv lucr rile s-au finalizat în anul 2013. 
Valoarea acestui contract este de de 918.480 lei. 

Şi alte lucr ri au fost solicitate în repetate rânduri de c tre cet Ġeni, este 
vorba de amenajare unor parc ri pe strada Victoriei ( 19.773,43 lei) şi pe b-dul 
Culturii (53.390 lei). De asemenea, a fost finalizat  parcarea de la GradiniĠa 
nr.10-11, având în vedere c  str.M.Kog lniceanu traficul este intens şi era 
necesar  amenajarea unei parc ri. Valoarea lucr rii    33.045 lei. 

 

Lucr ri de modernizare ale parc rilor au mai fost realizate şi pe str zile: 
DemocraĠiei, Ecaterina Teodoroiu, Energiei, Eruptiei, Milcovului. Valoarea 
acestor lucr ri a fost de 1.257.641 lei. 

Unele lucr ri de amenajare a parc rilor a fost începute în anul 2012, dar 
din cauza timpului nefavorabil au fost finalizate în anul 2013, este vorba de 
parc rile de pe str zile: Victoriei, Soarelui (tronson de la str.Toma Ionescu- 
str.M.Kolniceanu), Soarelui, Mihai Eminescu, Hasdeu (bl.B şi 20H), S laj. 
Valoarea lucr rilor este de 1.586.725 lei. 

 

 

 
Parcare str.M.Eminescu 

 

În acest moment se afl  în procedura de achiziei public  şi alte lucr ri de 
întreĠinere şi reparaĠii str zi, şi anume pe: Al.MioriĠei, Al.Izvoarelor, Al.Rahovei, 
Al. Constructorului, str.Popa Şapc , str. ErupĠiei, Al.Odobescu. 
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Lucr rile constau în: s p turi, asternere balast, macadam, mixturi asfaltice, 
montat şi demontat borduri. 

Valoarea estimativ  este de 1.017.812 lei. 
 

LUCRĂRI LA INSTALAŢIILE ELCTRICE 
 

Pentru siguranĠa cet Ġenilor au fost finalizate, în anul 2012, o serie de 
lucr ri modernizare a reĠelei de iluminat în parc rile şi pe str zile de municipiu. 
Putem enumera extinderea reĠelei de iluminat public stradal pe alei dintre 
blocurile de pe strada Ec.Teodoroiu şi din zona blocurilor învecinat  Turn toriei 
Centrale (valoare lucrare 65.245 lei). O alte lucrare este cea de execuĠie a retelei 
de iluminat de pe str.Voila, str.Democratiei, Al.Margaretei, str.Ana Ipatescu 
(valoare lucrare 55.002 lei), dar şi lucrarea de extindere a reĠelei de iluminat 
public stradal de pe str zile Toma Ionescu, GriviĠei, Maramureş, Sondei si 
Republicii (valoare 33.590 lei). 

 
Sistem de supraveghere Politia locala 

 

Din cauza multiplelor probleme ap rute cu cei care nu p streaz  ordinea şi 
liniştea public , s-a luat decizia mont rii unui sistem de supraveghere în zona 
Parcului de agrement „Lacul Bisericii”( valoarea acestei lucr ri: 35.257 lei). 
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PROIECTE FINANŢATE DIN FONDURI 

STRUCTURALE, DE MEDIU şi DIN BUGETUL LOCAL 
 

Unul dintre proiectele aflate în curs de implementare este cel pentru 
reabilitarea batalului de pe str.Lacul Peştelui, singurul batal care aparĠine 
municipalit Ġii. SuprafaĠa ce este reabilitat  are peste 8.000 mp, din care 4.000 
mp reprezint  bazinele cu reziduri petroliere. Reabilitarea se face cu fonduri 
europene în valoare de 2,39 milioane de euro, prin Programul OperaĠional 
Sectorial de Mediu. Lucrarea de ecologizare, care se execut  pentru prima dat  în 
România, a început în anul 2012. Grantul acordat proiectului de investiĠii este de 
98 %, autoritatea local  urmând a asigura cofinanĠarea de 2% din totalul 
cheltuielilor eligibile, valoarea total  fiind de 10.263.796 lei. În locul batalului 
va ap rea un spaĠiu verde, urmând ca ulterior, daca Consiliul Local va aproba, s  
realiz m pe terenul respectiv o mic  baz  sportiv , sau poate un loc de joac  
pentru copii. 

 

Batal Lacul Pestelui 
 

Un proiect finanĠat şi cu investiĠii de la AdministraĠia Fondului de Mediu 
este cel de “Reabilitare şi extindere parc b-dul Culturii”. Lucr rile au avut ca 
scop creşterea atractivit Ġii zonei parcului şi transformarea lui într-un spaĠiu 
atractiv pentru toate grupurile de vârst , un spaĠiu de odihn , de promenad , dar 
şi o zona destinat  mişc rii în aer liber. 
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Parc B-dul Culturii 

 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriu integrat al Spitalului 
Municipal Câmpina, este proiectul depus de catre administraĠia câmpinean  în 
urm  cu trei ani în vederea obĠinerii finanĠ rii europene prin Programul 
OperaĠional Regional, Axa Prioritar  3 şi care a fost declarat eligibil şi conform 
din punct de vedere adimistrativ, la sfârşitul anului 2012. 

Dup  cum reiese din studiu de fezabilitate al lucr rii şi conform 
indicatorilor tehnico-econimici, din valoarea de 11 milioane de lei a proiectului, 
5,3 milioane lei vor alocaĠi pentru lucr rile de reabilitare şi modernizare. În total 
vor fi modernizate 20 de cabinete medicale şi o suprafaĠ  construit  desf şurat  
de peste 3.000 mp. Lucr rile vor demara în cursul anului viitor. 

 

În fiecare an administraĠia local  a finanĠat în baza Legii 350/2005-privind 
finanĠ rile nerambursabile din fonduri publice, o serie de proiecte culturale, 
sportive şi educaĠionale de utilitate şi interes public. Suma alocat  din bugetul 
local pentru anul 2012 şi 2013 a fost de 300.000 lei. 

 

REPARAŢII LA GRĂDINIŢE, ŞCOLI ŞI LICEE 
 

Lucr rile de reparaĠii la instituĠiile de înv Ġ mânt preşcolar, şcolar şi liceeal 
administrate de c tre Prim ria Câmpina au continuat şi în aceast  perioad  

Pe perioada vacanĠei de var  s-au derulat mai multe lucr rile de reparaĠii şi 
igieniz ri, suma alocat  de la bugetul local fiind de peste 900.000 lei . 
MenĠion m o parte din cele mai importante lucr ri executate în cursul anului 
2012: 



11  

-Colegiul NaĠional N.Grigorescu: 67.487 lei – pentru reamenajare spaĠiului 
de la demisol; 81.762 lei- pentru reparaĠii jgheaburi şiăburlane atât la Colegiu cât 
şi la Şcoala Goleşti; 49.980 lei- reparaĠii placare gresie şi instalaĠii electrice; 
22.000 –ignifugare. 

 
Colegiul National Nicolae Grigorescu 

 

-Colegiul Tehnic C.Istrati : 42.160 lei- reparaĠii pardoseli s li de clas ; 
36.580 lei –reparaĠii parĠial  învelitoare. 

-Colegiul Tehnic Forestier- 75.000 – igieniz ri grupuri sanitare, pardoseli 
gresie şi casa sc rii, pardoseli parchet s li de clas . 

-Liceul Tehnologic Mecanic - 61.346 lei - înlocuire central  termic , 
reparaĠii împrejmuire teren de sport. 

-Liceul Tehnologic Energetic - 26.466 lei - reparaĠii parĠiale acoperiş Corp 
A şi Corp E. 

-Scoala Gimnaziala Ion Câmpineanu - 67.200- reasfaltare teren de sport. 
-Scoala Gimnazial  A.I.Cuza - 69.280 lei reparaĠii şi vopsitorii faĠade. 
-Scoala cu clasele I-VIII nr.3 - 30.000 lei - reparaĠii împrejmuire, protecĠie 

cu capace beton a c minelor de canalizare. 
-Gradinita cu program prelungit - 33.272 lei - reparaĠii acoperiş. 
-GradiniĠa cu program prelungit Iulia Hasdeu - 34.196 lei - Placare cu 

faianta şi gresie 2 grupuri sanitare, igienizare bloc alimentar si magazie de 
alimente, igienizare 2 dormitoare, placare cu faianĠ  şi gresie, revizie şi reparaĠii 
sob  de g tit. 

Pentru anul 2013 suma alocat  în bugetul local pentru lucr ri de reparaĠii la 
unit Ġile de înv Ġ mânt este de 780.000 lei, lucr rile urmând s  demareze pe 
perioada vacanĠei de var  a elevilor. 
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SERVICII DE UTILITATE PUBLICĂ 
 

 

SPITALE 
 

 

În fiecare an administraĠia local  a acordat fonduri de la bugetul local 
pentru lucr ri de investiĠii, dar si pentru plata utilit Ġilor. 

Spitalului de Psihiatrie Voila i-au fost decontate, în anul 2013, cheltuielile 
pentru investitiile din anul 2012, şi anume: împrejmuire incinta spital, achiziĠie 
tractor deszapezire, masina de spalat industriala. Valoarea acestor cheltuieli fiind 
de 378.000 lei. 

Pentru anul 2012 Spitalului municipal i-au fost alocaĠi 605.000 lei pentru 
plata utilit Ġilor, dar şi 101.000 pentru plata lucr rilor de reabilitare a blocului de 
naşteri şi a spaĠiilor auxiliare. Tot 650.000 lei a primit Spitalul municipal la 
începutul anului 2013 pentru plata utilit Ġilor. 

 

 

 
Spitalul Municipal Campina 

 

Prin rectificarea bugetar , din acest an, au fost alocaĠi  922.000  lei, 
fonduri pentru cele dou  spitale. Spitalul municipal primeşte 600.000 lei pentru 
plata cheltuielilor pentru utilit Ġi, iar Spitalului Voila suma de 322.400 lei pentru 
plata taxei de acreditare şi pentru cofinanĠarea unui tomograf. 

Pentru creşterea confortului pacienĠilor şi a personalului medical, 
municipalitatea a finanĠat în ultimii ani (şi cu sprijinul sponsorilor) o serie de 
lucr ri de modernizare a cl dirilor spitalului. Tot în aceast  categorie se încdreaz  
şiă lucr rile  care  se  vor  executa  prin  proiectul  „Reabilitare,  modernizare  şi 
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exdindere   ambulatoriu   integrat   Spital”,   proiect   finanĠat   prin   Programul 
OperaĠional Regional. 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENğ  A 
PERSOANELOR a înregistrat pe parcusul perioadei menĠionate un num r de 
944 nou n scuĠi.ăNum rul de decese a fost de 498, astfel sporul natural este unul 
pozitiv. 

De asemenea, pe parcusul perioadei menĠionate au fost oficiate un num r 
de 206 c s torii civile . 

Pe parcursul anului 2012 şi 2013 au fost emise un num r de 8704 c rĠi de 
identitate, 482 c rĠi de identitate provizorii si pe alte 692 carti de identitate a fost 
trecuta reşedinĠ . 

 
 

Institutul NaĠional de Statistic  a f cute publice rezultatele finale ale 
recens mântului realizat în anul 2011, privind populaĠia. Conform datelor 
furnizate de c tre DirecĠia JudeĠean  de Statistic , municipiul Câmpina are 
32.935 locuitori, cu 5823 persoane mai puĠine faĠ  de recens mântul anterior, cel 
din anul 2002. 

Ditre cei 32.935 câmpineni, 17.359 sunt femei, iar 15.576 b rbaĠi. 
 

Începînd cu data de 9 octombrie 2012, ca urmare a desele solicit ri ale 
cet Ġenilor, Serviciul Public Comunitar de Eliberare a Paşapoartelor a deschis un 
punct de lucru şi la Câmpina. Acesta funcĠioneaz  la parterul DirecĠiei 
Economice, o zi pe sapt mân , şi anume în fiecare marĠi, între orele 1000-1400. 
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POLIğIA LOCALA a aplicat în perioada menĠionat  un num r de 197 de 
amenzi contravenĠionale, în valoare de 120.400 lei şi 19 avertismente. 
ContravenĠii au fost aplicate de c tre compartimentul de ordine public  136 de 
sancĠiuni contravenĠionale cu amend , în valoare de 40.400 lei, dar şi pentru 
parcareaăneregulamentar ă190 de procese verbale contravenĠionale, în valoare de 
15.200 lei. 

 
Sediul Politiei Locale 

Compartimentul Disciplina în construcĠii a aplicat un num r de 31 de 
sancĠiuni pentru nereguli, cea mai des sancĠionat   abatere fiind executarea 
lucr rilor de construire f r  autorizaĠie de construire. 

 

L CASE DE CULT 
În conformitate cu hot rârile Consiliului local Câmpina în fiecare an se 

alocal  o sum  de bani necesar  pentru lucr ri de construcĠii, reparaĠii pictur  
bisericeasc  şi finalizare lucr ri începute la l caşurile de cult. În cursul anului 
2012 suma alocat  a fost de 200.000 din care 151.000 a fost alocat  Protoeriei 
Câmpina, restul fiind distribuit  celorlate culte recunoscute de statul român. 

În anul 2013 suma alocat  este de 150.000 lei pentru toate bisericile, dar 
faĠ  de alĠi ani, aceste lucr ri s  fie verificate de c tre o comisie a Consiliului 
Local. 
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TIMP LIBER 
 

 

 

CASA DE CULTUR  a administrat agenda cultural  a municipiului 
pentru perioada menĠionat , împreun  cu celelalte instituĠii de cultur  din 
municipiu. 

Astfel au fost organizate: 27 de spectacole pentru adulĠi, 15 spectacole 
pentru copii, 3 concerte simfonice, 2 proiecĠii de filme cu un impact educaĠional 
ridicat la toate vârstele, astfel au fost satisf cute în condiĠii foarte bune obiective 
esenĠiale ale educaĠiei permanente, accesul cât mai facil la toate valorile 
spirituale, oferirea posibilit Ġii dezvolt rii personalit Ġii pe tot  parcursul 
existenĠei. 

Colaborarea cu nou înfiinĠata AsociaĠiei Teatrul Proiect (care acum poart  
denumirea Teatrul „Mircea Albulescu”) a condus la creşterea semnificativ  a 
calit Ġii spectacolelor de teatru, provenite în special de la „Teatrul NaĠional” a 
asigurat intrarea Câmpinei în cadrul centrelor culturale semnificative ale Ġ rii. 

Au fost vernisate 10 expoziĠii de pictur / sculptur /ceramic  şi s-au 
desf şurat în centrul municipiului 25 de târguri dedicate picturii. 

 
 

Între manifest rile de anvergur  pot fi menĠionate : Festivalul folcloric 
„Hora Prahovean ”, Festivalul Concurs de teatru pentru copii şi Concursul de 
literatur  „Geo Bogza”, Festivalul NaĠional al Teatrelor Proiect, Concursul 
interjudeĠean de interpretare pianistic  pentru preşcolari şi şcolari din clasele 
I-VIII „Julia Hasdeu”. 
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MUZEUL MEMORIAL B.P.HASDEU 
 

 

Activit Ġile desf şurate la Muzeul Memorial B.P.Hasdeu a fost şi în aceast  
perioad  la fel de fructuoase şi de complexe. Au fost vizate atât activit Ġi de 
cercetare, valorificare ştiinĠific  şi evidenĠ  informatizat  a patrimoniul muzeal, 
de publicare a cercet rilor din domeniul istoriei literare, în leg tur  cu 
B.P.Hasdeu şi Julia Hasdeu, dar şi proiecte culturale şi educaĠionale prin 
parteneriate cu instituĠiile de inv Ġ mânt din Câmpina. 

Ca în fiecare an s-au desf şurat la Castelul „Julia Hasdeu” acĠiunile cu 
caracter periodic: „S rb toarea celor 2 Iulii”, „B.P. Hasdeu, in memoriam” şi 
„Julia Hasdeu, in memoriam”, la care au participat peste 700 de persoane. 

 
S RBATOAREA CELOR 2 IULII 

 

În perioada unui an de zile muzeul a fost vizitat de peste 18.400 de 
persoane, din care peste 500 au fost str ini, delegaĠii oficiale din partea 
PresedinĠiei României, Parlamentului, InstituĠiilor Culturale din Ġar  şi str in tate. 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL  „DR.C.I.ISTRATI” 
 

 

Num rul total al documentelor existente în colecțiile Bibliotecii 
Municipale "Dr.C.I. Istrati" la sfârșitul lunii iunie a anului 2013 este de 79.363 
unit ți bibliografice în valoare de 133662,54 lei. În perioada 7 ianuarie - 7 aprilie 
2013 s-a efectuat inventarierea general  a fondului de publicații, operațiune ce 
are loc o data la 8 ani, conform legislației în vigoare. 

Lectura și informarea la nivelul comunit ții s-au realizat prin servicii 
specifice, compatibile cu exigențele utilizatorilor, prin Secția de împrumut pentru 
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adulți, Secția de împrumut pentru copii, Sala de lectur , Sala Biblionet și Secția 
de carte în limba englez . Activitatea Bibliotecii Municipale „Dr. C.I.Istrati” 
Câmpina privind serviciile pentru utilizatori şiăatragerea spre informaĠii, studiu şi 
lectur  se concretizeaz  astfel : în anul 2012, la nivelul tuturor secțiilor bibliotecii 
s-au înregistrat un num r de 4.288 de utilizatori înscriși, ceea ce înseamn  c  
aproximativ 15% din locuitorii municipiului Câmpina acceseaz  serviciile 
bibliotecii. Între beneficiarii instituĠiei noastre se pot num ra cele mai diverse 
categorii socioprofesionale şi de vârst . Ponderea o ocup  elevii (55%), urmați 
de intelectuali (25%), pensionari (15%), alte categorii (5%). 

Începând cu anul 2012 a crescut num rul solicit rilor noilor servicii de 
bibliotec  din partea utilizatorilor seniori, care caut  informații online. Acest 
lucru exprim  o schimbare în mentalitatea persoanelor de vârsta a III-a, care v d 
utilitatea noilor tehnologii și care g sesc la bibliotec  un loc propice pentru 
socializare și informare. S-au înregistrat un num r de 39.120 de tranzacții de 
împrumut individual (c rțiăși periodice) si 7.500 de vizite la sala Biblionet. 

În primele 6 luni ale anului 2013, s-au înregistrat un num r de 1.250 de 
utilizatori nou înscriși și o frecvenț  de 11.500 de tranzacții de împrumut 
individual ( în medie 1.900 lunar) . La sala Biblionet, frecvența a fost de 3.960 de 
vizite (în medie 660 vizite lunar).ăLu m în calcul aici faptul c  în primele trei luni 
ale anului s-a efectuat inventarierea general . 

 

 

 
Biblioteca C.Istrati 

 

În scopul valorific rii și comunic rii colecțiilor și, implicit, pentru 
atragerea unui num r cât mai mare de persoane spre bibliotec , au fost organizate 
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pe parcursul anului 2012, cu sprijinul Consiliului Local Câmpina, acțiuni cultral- 
educative din cele mai diverse : lans ri de carte, întâlniri cu scriitori, concursuri, 
simpozioane, vizion ri, audiții. Toate aceste activit ți au fost reflectate în presa 
local . Toate acțiunile au fost promovate intens, astfel c  s-a înregistrat de fiecare 
dat  un num r de participanți considerabil. 

O alt  realizare important  a acestei perioade este faptul c  Biblioteca 
Municipal  "Dr.C.I. Istrati" a aplicat pentru ultima rund  a Programului Național 
Biblionet. Astfel, Secția de carte în limba englez  a bibliotecii, a fost inclus  în 
program și a primit 4 echipamente informatice complete, un scanner, un 
videoproiector și o imprimant , dup  ce în anul 2012 a fost achiziĠionat Sistemul 
Informatizat de Bibliotec . 

 

 

CASA TINERETULUI 
Programul activit Ġilor desf şurate de c tre Casa Tineretului au cuprins atât 

activit Ġi culturale, dar şi activit Ġi sportive desf şurate în colaborare cu unit Ġile 
de înv Ġ mânt sau cu asociaĠii sportive. 

 
Casa Tineretului 

 

Dintre aceste manifest ri proprii amintim: 
-Concursul internaĠional de vioar  “Cornelia Bronzetii”; 
-Festivalul Jazz-rock; 
-“Serb rile Toamnei” si festivitatea de premiere a olimicilor şi sportivilor 

fruntaşi; 
-Concert de Revelion. 
Dintre activit Ġile sportive menĠion m: 
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-CompetiĠii  de  tenis:  “Cupa  Unirii”,  “Cupa de  iarn ”,  “Cupa  Casa 
Tineretului”. 

 

RELAŢIA CU CETĂŢENII 
 

Comunicarea şi transparenĠa actului administrative reprezint  baza pentru 
optimizarea relaĠiei cu cet Ġeanul, în scopul apropierii administraĠiei publice de 
principalul beneficiar al activit Ġii sale, care este societatea civil . 
Comunicarea se desf şoar  direct la Centrul de Informare pentru Cet Ġeni, prin 
intermediul Dispeceratului de la PoliĠia local , prin mijloacele de informare 
mass-media, prin intermediul ziarului InfoCâmpina. 

Centrul de InformaĠii pentru Cet Ġeni a primitit în medie peste 100 de 
solicit ri de informaĠii venite din partea cet Ġenilor, iar la biroul de Registratura 
s-au înregistrat peste 25.000 de documente. 

Solicit rile de informaĠii şi diverse comunic ri din partea cet Ġenilor au 
venit şi pe adresele de e-mail ale Prim riei: primar@primariacampina.ro, 
web@primariacampina.ro, cic@primariacampina.ro. Aproximativ 7.000 de e- 
mail-uri au fost distribuite c tre departamentele din prim rie. 

Un num r de 250 de cet Ġeni au fost primiĠi în adudienĠ  de primar, 
viceprimar, secretar împreun  cu alĠi reprezentanĠi ai instituĠiei. Temele cele mai 
des invocate au fost cele legate de problema locurilor de munc , a locuinĠelor, 
parc ri, construcĠii şi gospod rirea municipiului. 

 

SERVICII SOCIALE 
 

 

Serviciul de AsistenĠ  Social  a oferit şi în aceast  perioad  sprijin 
persoanelor aflate într-o situaĠie material  şi finaciar  precar . 

Asfel un num răde 341 persoane cu handicap grav au primit indeminizaĠie, 
în timp ce 277 persoane au optat pentru cotractarea unui asistent personal. Suma 
pl tit  pentru aceste persoane a fost de 2.894.424 lei. 

Un num r de 2020 de cereri au fost depuse şi aprobate pentru plata 
ajutorului pentru înc lzirea locuinĠei pentru întreg sezonul rece noiembrie 2012- 
martie 2013. 

Serviciul public a primit pe parcursul acestei perioade un num r de 190 de 
dosare, prin care se solicit  acordarea indemnizaĠiei pentru creşterea copilului de 
pân  la 2 ani. 

Un nun r de 3.264 de persoane au primit ajutoare alimentare din partea 
Uniunii Europene. 

mailto:primar@primariacampina.ro
mailto:web@primariacampina.ro
mailto:cic@primariacampina.ro


20  

Beneficiarii unei mese la Cantina social  au fost peste 110 de persoane, 
suma pl tit  pentru aceştia fiind de 37.080 lei. 

Serviciul de AsistenĠ  Social  are înregistraĠi în aceast  perioad  un num r 
de 298 de persoane beneficiare a ajutorului social. 

De asemenea, am acordat bani de la bugetul local pentru subveĠionarea 
transportului public de persoane (pentru veterani de razboi şiă  v duvele 
veteranilor, persoanele cu dizabilit Ġi, foşti deĠinuĠi politici şi persoane deportate, 
pensionarii de peste 65 de ani cu o pensie mai mic  de 600 lei). Valoarea 
subvenĠiei, pentru perioada la care facem referire, a fost de 35.272 lei. 

În perioada menĠionat  au fost acordate ajutoare de urgenĠ  pentru familiile 
sau persoanele singure, care sufer  de boli grave, dar şi pentru achiziĠionarea de 
materiale de construcĠie, sprijinirea persoanelor singure sau famiiile nevoiaşe etc. 
Valoarea acestor ajutoare de urgenĠ  a fost de 25.270 lei. 

 

Centrul Social de UrgenĠe este situat în incinta Spitalului Voila şi este 
destinat persoanelor cu probleme sociale din Câmpina. Aici sunt g zduite 
temporar persoane f r  ad post, mame cu copii, persoane cu dizabilit Ġi, persoane 
care se afl  în situaĠii speciale din cauza lipsei locuinĠei sau far  a avea acces la 
locuinĠ . 

Centrul Social “Sf.Nicolae” a fost inaugurat în luna februarie a acestui an 
si el funcĠioneaz  în baza unui contract de prest ri servicii sociale, încheiat între 
Prim ria Câmpina şi AsociaĠia Diaconia, care aparĠine Patriarhiei Române. 

 

Centrul Social de UrgenĠe “Sf.Nicolae” 
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În baza parteneriatului încheiat între cele dou  p rĠi, administraĠia local  a 
pus la dispoziĠie spaĠiul, unde se desf şoar  serviciile sociale, iar AsociaĠia a 
angajat personalul, care este implicat în acordarea serviciilor sociale.  . 

În perioada, februarie 2013 - pân  în prezent, au fost g zduite în acest 
centru, un num r de 30 persoane. 

 

SPAğIU LOCATIV 
În prezent fondul locativ al municipiului Câmpina însumeaz  310 de 

locuinĠe cu chirie, insuficiente faĠ  de num rul foarte mare de solicit ri existent la 
nivelul municipiului. Numai pe lista de priorit Ġi a anului 2013 sunt înregistrate 
peste 100 de persoane, care au un dosar locativ complet, num rul solicitanĠilor 
fiind de fapt mult mai mare. 

 

 

 

 
Bloc ANL cartier Turnatorie 

 

 

La sfârşitul anului 2012 au fost repartizate 20 de locuinĠe, în blocul ANL 
construit în Cartierul Turn torie. Este vorba de 16 de locuinĠe închiriate tinerilor 
sub 35 de ani şi 4 locuinĠe, care au fost repartizate unor familii evacuate din 
casele retrocedate foştilor proprietari, în baza Legii 10/2001. 

Lucr rile pentru ce de-al doilea bloc ANL, au demarat deja si sper m ca 
pân  la sfârşitul anului acestea s ăfie finalizate. 

 

 

PRIMAR, 
Ing.Tiseanu Horia-Laurentiu 
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