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Terenuri de sport şi
locuinţe noi, pentru
câmpineni, printre

investiţiile derulate 
pe final de an

Proiecte 
de aproape

70.000.000 de lei,
din fonduri 
europene

Tour-operatori şi
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şi Ucraina au vizitat

municipiul prahovean
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să-şi vadă locuinţele
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Weekendul de 1 Decembrie a marcat, la Câmpina, apogeul festivită�ilor dedicate
Centenarului Marii Uniri în calendarul cărora s-a remarcat, de departe, parafarea
Acordului de colaborare cu orașul Cahul, din Republica Moldova. În preambulul
acestui moment de mare însemnătate în istoria locală, însă, câmpinenii au primit o
vizită din partea viitorilor fra�i de peste Prut.

Citi�i în paginile 8-9

Actorii Teatrului din Cahul,
pe scena din Câmpina, într-o
adaptare după B. P. Hasdeu
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Conducerea Primăriei Câmpina a prezentat, la
finalul lunii octombrie, o situație a lucrărilor de am -
ploa re  derulate la nivelul municipiului. În total, este
vor ba despre investiții în valoare de aproape
16.000.000 de lei, inclusiv TVA, vizând obiective
deosebit de importante pentru localitatea prahoveană.
Printre acestea se numără lucrări recent finalizate, în
derulare sau pentru care se elaborează, în prezent,
documentația în vederea atribuirii contractelor de
execuție. 

Obiective importante 
din Câmpina, pe lista 
de investiţii prioritare 

Prologul aniversării Centenarului
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Primăria Câmpina
derulează, în această
perioadă, lucrări la blocul
de necesitate construit
pentru a găzdui locatarii
din imobilele încadrate în
clasă de risc seismic, pe
durata consolidării
clădirilor în care au
apartamentele. Iar
administra�ia locală este
decisă să le acorde
oamenilor o ultimă șansă
de a accepta interven�iile
în vederea reabilitării,
după care ia în calcul să
ofere, spre închiriere,
apartamentele din blocul
de necesitate, care stă gol
de atâta vreme și pentru
care a primit, deja,
solicitări din partea
câmpinenilor.

La începutul lunii octombrie
a fost emis ordinul de execuție
pentru lucrările de sistematizare
verticală și iluminat exterior, la
blocul de necesitate, care trebuie
finalizate în termen de 90 de zile
și se ridică la o valoare de
282.334 de lei, inclusiv TVA.
Însă imobilul poate fi locuit, iar
municipalitatea speră ca, până la
urmă, locatarii din blocurile în -
ca drate în clasă de risc seismic
că accepte lucrările de conso -
lidare a imobilelor respective și
să se mute aici, pe durata inter -
vențiilor.

Primii vizați sunt cei din blo -
cul A6, de pe strada Sche lelor.
Este unul dintre puținele la nivel
național care, în 2016, a primit

finanțarea pentru începerea
lucrărilor. Numai că autoritățile
lo cale s-au lovit de refuzul unor
pro prietari de a părăsi aparta men -
tele care ar fi urmat să fie trans -
formate în șantiere. “Ră spu nsul
a fost negativ, dar nimeni nu și-a
asumat în scris această decizie.
Refuzul s-a menținut deși au fost
organizate, în repetate rânduri,
întâl niri cu asociațiile, pro iec -
tanții și juriștii. Banii alocați în
2016 s-au pierdut, oricum, spe -
răm să primim fonduri pen tru
un alt imobil”, a declara, în urmă
cu aproximativ un an, Eli za
Oprescu, directorul tehnic al
Primăriei Câmpina.

În aceste condiții, în bugetul
pe 2017 au fost prevăzute fon -
duri pentru reexpertizarea imo -
bi lelor de pe Mihai Eminescu și
de pe Orizontului. “În bugetul de

anul acesta am alocat fonduri
pentru reexpertizarea blocurilor
de pe Mihai Eminescu. Va urma,
pro babil, și reexpertizarea blo -
cu rilor încadrate în clasă de risc
sesimc de pa str. Orizontului. Si -
tuația de la Câmpina este,
oricum, incredibilă. Am ajuns să
căutăm blocuri unde proprie ta -
rii să-și dea măcar acordul de
principiu pentru lucrări de con -
so lidare. Suntem un caz cum rar
se întâlnește acum în România:
avem bloc de necesitate, am avut
banii, am avut proiectul și nu s-au
putut face lucrările. Dacă vine
un cutremur mare, în acele blo curi
este posibil să moară oa meni”,
punc ta și primarul Horia Tiseanu.

De atunci, au mai avut loc
întâlniri între administrația lo -
ca lă și locatarii vizați, dar re zul -
tatul a fost același. 

“Lansez un nou apel către
aso ciațiile de proprietari, să mai
discute despre consolidarea blo -
curilor în care se află. Ne-am
dori să găsim un bloc unde să se
dorească lucrări de consolidare
a imobilului, pentru a demara
acest proiect. Blocul de nece si -
tate este gata, acum se fina li -
zează aleile, și așteaptă locatari.
Având în vedere și activitatea
seismică din ultima perioadă,
sper ca locatarii să privească
altfel lucrurile și să vină mai re -
pede către noi cu această solici -
tare”, a spus primarul munici -
piu lui, într-o declarație susți nu -
tă la câteva zile după cutremurul
de 5,8 grade pe Richter produs
pe 28 octombrie, seism care a
rea dus în actualitate situația
blocurilor cu bulină.

“Dacă locatarii nu doresc, nu

vom face această lucrare. Avem
deja solicitări din partea unor
locuitori din Câmpina, pentru
închirierea apartamentelor din
bl o cul de necesitate. Deocam -
dată, nu ne dorim să îi schimbăm
destinația, pentru că odată ce am
făcut acest lucru s-a încheiat
orice discuție cu privire la con -
solidarea seismică a blocurilor
afec tate de cutremur”, a mai pre -
cizat Horia Tiseanu.

Administrația locală nu ex -
clude, însă, varianta de a da curs
solicitărilor pentru închirierea
apartamentelor din blocul de
necesitate, în cazul în care lo -
catarii din imobilele cu risc seis -
mic continuă să refuze con so -
lidarea acestora. Și asta cu atât
mai mult cu cât, chiar dacă este
nelocuit, blocul Primăriei presu -
pune cheltuieli de întreținere,
su portate din bugetul local și
care ar fi eliminate în momentul
în care imobilul ar avea chiriași.

Expertizele realizate de-a
lungul vremii au încadrat în
clasă de risc seismic mai multe
imobile de locuit din municipiul
Câm pina. Este vorba despre blo -
cul A6, de pe strada Schelelor,
blocurile 6, 8 și 10, de pe str.
Mihai Eminescu, blocurile 39,
41 și 43 de pe str. Orizon tului,
respectiv blocurile 38 şi 40 de
pe Strada Bucea. În cele no uă
blocuri sunt peste 450 de gar -
soniere şi apartamente cu două
sau trei camere, în care locuiesc
peste 1.000 de oameni, trăind cu
riscul de a muri în gropați sub
dărâmături în cazul producerii
unui cutremur de mare inten -
sitate.

Ultima șansă pentru locatarii din
blocurile cu risc seismic, să-și
vadă locuințele consolidate
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Primarul municipiului Câm -
pi na, Horia Tiseanu, a anunțat că
Hi dro Prahova va primi un ulti -
matum din partea Primăriei,
ope ratorul urmând să fie no tifi -
cat că străzile care au nevoie de
lucrări vor intra în programul de
mo dernizare, indiferent dacă so -
cietate va face sau nu canali za rea.

“Vom face o scrisoare și vom
discuta cu directorul general al
Hidro Prahova, anunțând că vom
începe aceste lucrări (reparații și
reabilitare străzi), pentru că nu
mai putem să acceptăm a ceas tă
inactivitate a societății și dez in -
teresul față de lucrarea de ca -
nalizare. Dacă dumnealor nu vor
găsi o societate executantă ca re
să înceapă îndată lucrarea pe
străzile Bobâlna și Calea Dof -
tanei, noi vom moderniza aceste

străzi, iar dumnealor nu vor mai
putea interveni în termenul de
garanție a lucrării. Pe str. Bo -
bâlna, de exemplu, este vorba
des  pre o perioadă de trei ani.
Prin urmare, dacă până în pri -
mă vară, nu vor începe lucrările,
vom asfalta și se va mai intra pe
strada respectivă abia în 2023.
Nu mai putem să ac cep tăm
această întârziere, iar cetă țenii
nu mai pot accepta starea
proastă a carosabilului. Oamenii
sunt mai puțin interesați de
realizarea canalizării decât de a
circula pe o stradă modernizată”,
a spus primarul Horia Tiseanu.

Avertismentul este valabil și
în ceea ce privește străzile Voila
și Dealului, afla te în aceeași
situație. Auto ri tățile locale sunt
hotărâte să as falteze și aici, iar
Hidro Prahova nu va mai putea
introduce cana lizarea în urmă -
torii ani, până la expirarea pe -

rioadei de garanție.
Din datele furnizate de Pri -

măria Câmpina, pentru strada
 Bo bâlna a fost emis, pe 23 oc -
tom brie, ordinul de începere a
lu cră rilor. Acestea vor fi exe -
cutate, în termen de opt luni, de

S.C.D.A. Infrastructura S.R.L.
Bu curești, în baza unui contract
a cărui valoare se ridică la
2.646.380 de lei, inclusiv TVA.
Administrația locală chiar a
emis, la finalul lunii octombrie,
un comunicat de presă pe acest
subiect. “Primăria municipiului
Câmpina vă aduce la cunoștință
că a fost ordin de începere rea -
bi litare strada Bobâlna. Rugăm
atât cetățenii cu domiciliul pe
strada respectivă și persoanele
juridice, cât și furnizorii de uti -
lități să se organizeze pentru e -
xe cuția lucrărilor de intro du ce -
re, înlocuire sau reparații rețele
cât mai repede posibil. Precizăm
totodată că, pe parcursul lucră -
rilor, vor fi realizate și branșa -
men tele la noua rețea de apă po -
t abilă. După recepția lucrărilor
executate de Primăria munici -
piu lui Câmpina, nu vor mai fi

au torizate niciun fel de inter -
venții pe această stradă și trotu -
a rele aferente, pe toată perioada
de garanție“, au transmis repre -
zen tanții municipalității.

În ceea ce privește repararea
și reabilitarea Căii Doftanei, este
vorba despre o lucrare al cărei
deviz general se ridică la o sumă
impresionantă: 10.638.12289
lei, inclusiv TVA. În prezent, se
derulează procedura de obținere
a avizului din partea CFR -
Regionala București, după care
se va depune documentația în
vederea obținerii autorizaţiei de
construcție.

Și pentru strada Dealului este
în curs de execuție docu men -
tația tehnico-economică, mai
precis faza studiului de feza bi li -
tate, respectiv a documentației
pentru obținerea de avize și a -
corduri.

Ultimatum din partea Primăriei
Câmpina, pentru Hidro Prahova, privind
lucrările de canalizare pe Calea
Doftanei, str. Bobâlna și str. Dealului

Administra�ia locală
nu va mai aștepta ca
Hidro Prahova,
operatorul de apă de
la nivelul
municipiului, să
realizeze lucrările de
canalizare pentru a
trecere la
modernizarea
străzilor care au
nevoie de asfaltare.

Primarul municipiului Câm -
pina, Horia Tiseanu, a anunțat
că a reziliat contractul cu SC
Bivasim Construct SRL, socie -
ta tea din Ploiești care a câș tigat,
în primă fază, procedura de
achiziție publică și care a rea -
lizat o parte din lucrări. “So cie -
tatea nu lucra, avea pe rioade
mari în care ducea lipsă de per -
sonal. Deși au trecut doi ani de
la începerea lucrărilor, stadiul de

realizare este foarte mic”, a
explicat primarul mu ni cipiului
Câmpina.

Horia Tiseanu a subliniat că,
în astfel de situații, se în cearcă
mobilizarea construc to rului,
numai că, de această dată, de -
mersurile au rămas fără re zul -
tat. “Se mai întâmplă ca firmele
care câștigă contractul de
achiziție să nu lucreze într-un
ritm corespunzător. Odată ce

au câștigat procedura, noi
suntem obligați să semnăm
contractul cu societățile res -
pec tive, iar după aceea ne chi -
nuim să le aducem pe calea cea
bună. În unele cazuri iată că nu
se poate”, a mai spus acesta.

Contractul a fost reziliat pe
8 octombrie 2018, iar la Câm -
pi na a fost demarată procedura
de achiziție pentru realizarea
restului de lucrări, a căror va -
loare se ridică la 1.473.170 de
lei, inclusiv TVA. Cimitirul “Lu -

mina” va dis pune de 3.440 mp
de alei, 1.315 mp pentru su pra -
structura par cării, capelă și cor -
puri admi nis trative pe o su pra față
de a proximativ 300 mp, 718
metri liniari de grad și aproape
4.500 de loturi pentru înhumare.

O nouă procedură de achizi�ie, pentru finalizarea cimitirului “Lumina”
Amenajarea noului cimitir de la Câmpina a
intrat în impas, constructorul care a câștigat
contractul, acum aproximativ doi ani, lucrând
într-un ritm complet nesatisfăcător. Contractul
a fost reziliat, iar procedura de achizi�ie trebuie
reluată, pentru finalizarea investi�iei.
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Teatru, muzică şi dans, la a
XIII-a ediţie a Festivalului
Tineretului

Fundația Zamolxes a bifat, anul acesta o nouă ediție
de suc ces, a XIII-a, a Festivalului Tineretului, concursul
de talente de dicat elevilor cu vârste între 12 și 19 ani. 

În 2018, preselecțiile au fost programate pe durata a
trei zi le, între 12 și 14 noiembrie, iar finaliștii au
participat la gala din 16 noiembrie, găzduită de Casa
Tineretului.

La această ediție, finaliștii celor trei secțiuni au fost:
> Teatru: Marian Ivan și Ioan Cimpoiaș, Teodor

Giurgică, Ște fania Petre
> Dans: Delia Feticu și Trupa Mystic (Antonia Nacu

și Fabiana Stroe)
> Muzică: Valentina Ivan,  Diana Văcărescu, Diana

Panait, Radu Ciupagea, Ana Maria Alexandru, Valentina
Ivan și Alexan dru Brebeanu, Emilia Stanciu, Sabina
Taleanu, Miruna Cimpo ia șu, Trupa Vox, Gabriel
Văcărescu, Evelina Manole, Valentin Steria.

“Festivalul Tineretului” a beneficiat de o finanțare de
20.000 de lei, de la bugetul local, în baza Legii nr.
350/2005 privind finanțarea asociațiilor și fundațiilor
non-profit.

“Julia Hasdeu, in memoriam”, 
la Castel

Un nou eveniment de înaltă ținută a avut loc, în luna
noiem brie, la Muzeul “B. P. Hasdeu”. Pe 10 noiembrie,
oameni de cult u ră s-au reunit pentru a marca împlinirea
a 149 de ani de la nașterea fiicei geniale a savantului, la
14 noiembrie 1869.

Programul evenimentului “Julia Hasdeu, in memoriam”
a inclus lansarea unei noi ediții a albumului “Castelul Julia
Hasdeu”, realizat de  Jenica Tabacu, directorul Muzeului
Memorial “B.P. Hasdeu”, lansarea  volumului “A fi”, care
marchează debutul în poezie a Mariei Daniela Postelnicu, a
lucrării dr. Maria Besciu, “Carol Davila”, și a lucrării despre
“Peleșul, simbolul regalității”, de Alin Ciupală.

Pe agenda întâlnirii din 10 octombrie a mai inclus
festivi ta tea de pre miere a Concursului Național de Poezie
“Julia Hasdeu”, ajuns la edi ția a XVI-a și organizat de
Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” din Ploiești.

Evenimentul organizat în memoria Juliei Hasdeu a
fost o inițiativă a Muzeului Memorial “B.P. Hasdeu”,
realizată cu spri jinul Societății Scriitorilor Prahoveni, a
Consiliului Local și a Primăriei Câmpina.

“Universul culorilor”, însufleţit
de micii artişti de la Şcoala
Centrală

Elevii Școlii Centrale Câmpina au participat, pe 1
noiembrie, la concursul de pictură “Universul culorilor”,
un proiect inițiat și organizat de Asociația “Irma -
culoarea, pasiunea mea”. 

Zeci de copii au vrut să dea contur “Universului cul o-
rilor”, iar lucrările lor au fost evaluate de juriul format
din prof. Lidia Ni co lae, directorul Școlii Centrale, prof.
Flo rentina Dumitrașcu, și consilierul personal al pri -
marului municipiului, Marian Dulă. 

Obiectivul acestui proiect este încurajarea copiilor
să-și folosească talentul și creativitatea, ei având de
abor dat o temă deo sebit de generoasă, pe care au trans -
pus-o pe hârtie cu mul tă imaginație.

Cei mai talentați copii au fost recompensați, la
finalul activi tă ții, cu premii care au constat în materiale
de pictură, iar toți participanții au primit diplome.

Proiectul s-a bucurat și de susținere financiară din
partea Pri măriei și Consiliului Local Câmpina, în baza Legii
350/ 2005 pri vind regimul finanțărilor ne ram bursabile.
În 2018, Asociația a beneficiat, pentru  ediția a III-a a
proiectului “Pasiune în cu lori”, de un sprijin de 10.000
de lei.

12 familii din Câmpina
care au împlinit, anul
acesta, 50 de ani de
căsnicie, au fost
sărbătorite la finalul
lunii noiembrie, în
cadrul unui eveniment
dedicat lor de
administra�ia locală din
Câmpina.

În 2018, Primăria și Consiliul
Local au organizat, pentru al
șaptelea an consecutiv, balul
“Nunta de Aur”, dedicat câmpi ne -
nilor care stau de 50 de ani alături
de partenerii lor de viață. 12 cu -
pluri au fost sărbătorite, la acea stă
ediție, un prilej pentru perechile
care au împlinit jumătate de veac
să petreacă o seară plăcută, rela -

xan tă, în care au ciocnit un pahar,
au dansat și au depănat amintiri.

Administrația locală ține mult la
această tradiție din seria celor prin
care dorește să onoreze familiile

care, de-a lungul vremii, au contri buit
la evoluția municipiului Câm pina.

“Sunteți niște oameni deosebiți,
care ați petrecut 50 de ani îm pre -
ună, trecând peste toate obsta -
colele vieții. Vă felicit pentru a ceas -
tă performanță, sunt onorat să fiu
alături de oamenii care au dez -
voltat Câmpina, mă bucur că sun -
tem împreună în această seară. La
mulți ani!”, le-a transmis primarul
Horia Tiseanu cuplurilor prezente.

Invitații au primit diplome de
onoare și flori din partea reprezen -
tanților administrației locale. 

În total, numărul cuplurilor
sărbătorite ar fi trebuit să fie 13,
dar o familie aflată la nunta de aur
nu s-a putut deplasa la eveniment.
Perechea a primit, însă, la domi -
ciliu, felicitările pe care cu sigu -
ranță le merită.

Începând din luna noiembrie, la Câmpina func -
ționează un centru de terapie destinat copiilor cu
au tism. Proiectul a fost transpus în realitate de Aso -
ciația “Glasul Autismului”, în parteneriat cu Fun -
dația “Romanian Angel Appel”, centrul fiind realizat,
în mare măsură, din sumele strânse la ediția din
2018 a competiției caritabile de ciclism Câmpina
Open MTB - Race for Autism, dar și din alte surse.

Centrul funcționează la etajul al doilea al Casei
Tineretului din Câmpina, fiind inaugurat pe 5
noiembrie, în prezența inițiatorilor proiectului, dar
și a părinților și însoțitorilor copiilor care vor
beneficia de serviciile oferite aici. “Începând din
această lună vom găzdui în acest centru sesiuni de
terapie 3C (conștientizare, coordonare, concen tra -
re), de terapie de grup, de masaj și kinetoterapie și
activități de pregătire pentru școală, toate adresate
copiilor cu tulburări în spectrul autist”, a anunțat
Ileana Papahagi, președintele Asociației “Glasul
Autismului”.

“Primăria salută acest gen de inițiative și vom
ajuta, poate chiar și financiar, dacă se depun pro -

iecte în baza Legii 350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
pentru activități non-profit. Le urez succes volun ta -
rilor care sunt alături de copii și de părinți!”, a de -
clarat primarul Horia Tiseanu prezent alături de
consilierul Marian Dulă.

Persoanele interesate pot contacta Asociația
“Gla sul Autismului” la numărul de telefon
0739.841.169.

Balul “Nunta de Aur” 

Familiile care au aniversat
50 de ani de căsnicie,
sărbătorite la Câmpina

Centru de terapie pentru copiii cu autism,
inaugurat la Câmpina
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Două clase de la Şcoala 
“Al. I Cuza” au mers 
la Alba Iulia, cu prilejul
Centenarului

La împlinirea unui secol de la Marea Unire din
1918, inițiatorii proiectului regional “Porți și
suflete deschise”, în care este implicată și Școala
“Alexandru Ioan Cuza”, au ales să dedice unul din
cele patru evenimente anuale celebrării Cente na -
rului. Și nu au făcut-o oricum, ci chiar la Alba
Iulia, în Catedrala Reîntregirii Neamului.

Pe 10 noiembrie, elevi ai clasei pregătitoare și
ai clasei a V-a A, alături de prof. înv. primar Cris -
tina Badea, și de colegi de la Școala “Con stantin
Brâncoveanu” din Breaza, Școala Gim nazială nr. 2
din Comarnic și Colegiul Național “Ra du Negru”
din Făgăraș au susținut, în Cate drala Reîntregirii
Nea mului, spectacolul “Un se col de la Marea
Unire”, un moment artistic deo sebit, spre încân ta -
rea  enoriașilor și a turiș tilor prezenți în lăcașul
de cult, spectatori pe care mici artiști i-au
întâmpinat îmbră cați în straie populare, cu pâine
și sare.

Proiectul în cadrul căruia s-a derulat
activitatea este, însă, unul mult mai amplu,
implicând unități de învățământ din 10 județe.
Inițiativa urmărește întreținerea relațiilor de
colaborare între școli, prin activități comune
menite să le dezvăluie copiilor cât mai multe
dintre frumusețile și simbolurile naționale.

Concurs de creaţie literară,
pentru elevi, organizat de
Biblioteca “Dr. C. I. Istrati”
cu prilejul centenarului

Biblioteca Municipală “Dr. C. I. Istrati” din
Câmpina a organizat, în luna noiembrie, un
concurs de creație literară, în cadrul căruia
participanții, elevi ai unităților de învățământ din
municipiu, au fost invitați să trimită lucrări pe
tema „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918“.

Concursul s-a desfășurat pe secțiuni dedicate
ciclului primar (poezie și proză scurtă), respectiv
claselor de gimnaziu și liceu (poezie, proză scurtă
și eseu).

Cele mai bune lucrări trimise de elevi urmează
să fie publicate în reviste locale și citite de autori
în fața publicului. Premianții au fost recom pen -
sați cu diplome și cărți de literatură sau istorie.

Organizarea evenimentului a fost susținută
financiar de Primăria și Consiliul Local Câmpina,
care i-au alocat un sprijin de 2.500 de lei.

La jumătatea lunii noiembrie,
actorii Teatrului Muzical Dramatic
“B. P. Hasdeu” din Cahul s-au aflat la
Câmpina, fiind protagoniștii unui
eveniment cu o însemnătate aparte.
Pe scena Casei de Cultură “Geo Bog -
za” s-a jucat spectacolul “Trei crai”, o
adaptare după scriitorul Bogdan Pe -
triceicu Hasdeu, al cărui nume este
strâns legat de istoria municipiului

pra hovean, dar nu este lipsit de
însem nătate nici pentru frații de
peste Prut. Să ne amintim că, o vreme,
spre finalul anilor 1850, Hasdeu a fost
numit membru al tribunalului din Cahul.

Revenind în zilele noastre, la ceas
de sărbătoare pentru români și Ro -
mânia, trebuie subliniată semni -
ficația evenimentului din 16 noiem -
brie, care a adunat sute de câmpineni

în sala Casei de Cultură. “A fost un
moment care a pregătit, de fapt, ceea
ce avea să se întâmple pe 30 noiem -
brie, cu o zi înainte de Ziua națională,
și anume semnarea Acordului cola -
bo rare. Ne dorim cu căldură în fră -
țirea cu această localitate din Re pu -
blica Moldova. Spectacolul din lu na
noiembrie a reprezentat parte din
încercarea noastră de a ne apro pia
de cei din Republica Mol dova, iar de
acum încolo relațiile vor fi și mai
strânse”, a punctat prima rul munici -
piu lui, Horia Tiseanu.

Cu prilejul acestui eveniment,
câmpinenii au avut ocazia se bucure
de o piesă de teatru cu autor român,
dar adusă tocmai de peste Prut, și
mai ales să vadă cum ”simt româ neș -
te” frații din Re publica Moldova.

Evenimentele organizate
în acest an, în municipiu,
de Ziua Armatei Române,
au fost prilej pentru a
aduce un omagiu eroilor
câmpineni care s-au jertfit
pentru �ară.

Reprezentați ai administrației lo -
cale, ai Asociației Naționale a Ca dre -
lor Militare în Rezervă și în Retragere,
ai Protoieriei Câmpina, alături de ele vi
de la Școala de Poliție “Vasile Las căr”,
Colegiul Militar “Dimitrie Cantemir”
Breaza și  de la toate unitățile de
învățământ din municipiu, precum și
consilieri județeni, reprezentanți ai
pompierilor și jandarmilor, au fost
prezenți la ceremonia desfășurată la
Troița Eroilor din cartierul Slobozia.
Locul nu a fost ales întâmplător,
troița fiind una dintre operele come -
morative de război din Câmpina. De
altfel, pe stâlpul acesteia sunt
inscrip țio nate mențiunea că aceasta
este în chinată  eroilor din Primul
Război Mon dial și numele a șase
soldați și trei sergenți.

“Armata este instituția care ne
apără și care, pe parcursul istoriei,
ne-a asigurat independența, care s-a
luptat pentru poporul român,  așa că
eroii săi trebuie cinstiți, ca de altfel și
cei aflați acum în serviciul militar,
care merg în teatre de operațiuni,
care ne reprezintă țara și care o a -
pără. Armata Română se bucură de
cea mai mare încredere din partea
po pulației și este, cu adevărat, un
pilon de stabilitate pentru țara noas -
tră”, a spus primarul munici piului
Câmpina, Horia Tiseanu, în des chi -
de rea manifestărilor.

Un sobor de preoți de la Pro to -
ieria Câmpina a oficiat o slujbă de
pomenire eroilor care și-au dat viața
pentru apărarea Românie, iar elevii
Colegiului Militar Breaza au marcat
această festivitate printr-un exercițiu
de instrucție de front fără armă.

Ceremonia a fost urmată de
momente artistice susținute de an -
samblul „Ciobanasul”, de la Școa la
Gim nazială “Ion Campi neanu”, co -
ndus de prof. Mariana Câm peanu, și
de grupul vocal al Cole giului Națio -
nal “Nicolae Grigorescu”, condus de
prof. Elisabeta Milea. 

Prologul aniversării Centenarului

Actorii Teatrului din Cahul,
pe scena din Câmpina, într-o
adaptare după B. P. Hasdeu
Weekendul de 1 Decembrie a marcat, la Câmpina,
apogeul festivită�ilor dedicate Centenarului Marii
Uniri în calendarul cărora s-a remarcat, de departe,
parafarea Acordului de colaborare cu orașul Cahul, din
Republica Moldova. În preambului acestui moment de
mare însemnătate în istoria locală, însă, câmpinenii au
primit o vizită din partea viitorilor fra�i de peste Prut.

Omagiu adus eroilor, la Câmpina, de Ziua Armatei Române
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Proiecte de aproape 70.0
europene, pentru munici
Autorită�ile din Câmpina au pregătit o avalanșă de proiecte prin
care au reușit deja să acceseze sau sunt în curs de a ob�ine
finan�are europeană pentru investi�ii importante la nivelul
municipiului. Până în prezent au fost semnate, deja, contracte de
finan�are pentru două dintre acestea. Este vorba despre
restaurarea Muzeului Memorial “B. B. Haşdeu” și reabilitarea
termică a unor blocuri de pe str. Victoriei.

“Restaurarea, dotarea şi valorificarea du -
rabilă a patrimoniului cultural al obiectivului
de pa trimoniu Muzeul Memorial B.P.Haşdeu”
este un proiect finanţat prin POR 2014-2020
POR/2016/5/5.1/1, pentru care contractul a fost
semnat încă din 4 septembrie. Valoarea totală a
proiectului cu durata de 36 de luni este
15.810.886,31 lei. 

Autoritățile din Câmpina au reamintit, cu pri -
lejul unui bilanț prezentat la finalul lunii octom -
brie, că proiectul   îşi   propune   consolidarea in -
fra s  tructurii  şi a suprastructurii, hidroizo la rea
clădirii, restaurarea tâmplăriei, execuţia de par -
doseli din duşumea de foioase în toate încăperile
de la parter, restaurarea finisajelor exterioare;
conservarea/ restaurarea compone n telor artisti -
ce şi pieselor din lemn (piese de mo bilier, ceasuri
şi tâmplărie   interioară);   con ser varea/  resta u rarea
elementelor  decorative   din  piatră, mar mu ră,

stucaturi, porţelan, ceramică (scul pturi, vase de -
co rative, elemente de zidărie din piatră şi stu -
catură, etc); conservarea/ resta u rarea colecţiei
memoriale de carte şi a docu men telor pe hârtie
(volume de carte legată, cărţi bro şate, documente
manuscrise, fotografii, lucrări de grafică, alte
materiale). În interiorul muzeului va fi realizat un
mod interactiv de prezentare a exponatelor, care
va consta în redarea audio a informaţiilor, res -
pectiv amplasarea în sălile mu ze ului de sisteme
electronice de informare cu touch screen şi ho -
lograme reprezentând personajele emble matice
din istoria muzeului. În acest sens, vor fi achi -
ziţionate: un sistem ghi daj multimedia, info-
chioşcuri, un sistem de holograme, un sistem de
tablete informaţionale, un sistem de sonorizare,
asistent virtual, pro iecţii, ş.a. La acest moment
este în curs de elaborare do cumentaţia de atribuire a
contractului de pro iectare şi lucrări de execuţie.

Pentru “Creşterea  eficienţei
ener getice în  clădirile  reziden -
ţiale  din  municipiul Câmpina”,
proiect derulat pentru blocurile din
strada Victoriei nr.12, contractul a
fost semnat pe 25 septembrie și
pre su pune o investiție care se
ridică la 731.023,52 de lei. Durata
proiec tu lui este 22 luni de la data
semnării con tractului de finanţare,
din care 10 luni vor dura, efectiv,
lucrările de execuţie. Proiectul îşi
propune izo larea termică a părții
opace şi vi trate a blocului, dar și
izolare ter mică a planşeului dea -
supra ulti mului nivel.

“Creşterea eficienţei energetice în Spitalul Municipal Câm pina”
este un proiect care a ajuns deja în etapa de precontractare, trecând
de cele două evaluări cu nu mai puțin de 78 de puncte. Valoarea
totală a acestuia este de 26.528.353 lei și, odată ce va fi
implementat, va deveni cel mai mare proiect derulat la Câmpina,
stabilind recordul deținut până acum de “Calea Daciei”, investiție
finalizată în 2012 și care s-a ridicat la aproape 25,5 milioane de lei. 

Durata proiectului este de 42 de luni de la data semnării
contractului de finanţare, din care 31 de luni pentru lucrări de execuţie.

Proiectul îşi propune montarea de panouri fotovoltaice, de
echipamente de climatizare, de instalaţii termice; lucrări de
construcţii de termoizolaţie fațadă şi planşeu, reabilitarea
instalaţiilor de canalizare interioară şi exterioară, instalaţii
necesare obţinerii avizului ISU; instalare lift exterior şi înlocuirea
celor existente; înlocuire instalaţii electrice; înlocuire tâmplărie
exterioară. Mai trebuie menționat că, în acest caz, soluţia adoptată
de proiectant pentru izolarea termică a pereţilor exteriori nu este
una clasică, optându-se pentru metoda “faţada ventilate”, ceea ce
presupune păstrarea unui spațiu care să permită aerisirea
continuă a peretelui, pentru a proteja clădirea împotriva umezelii și
a condensului. Faţadele ventilate reduc vara costurile pentru aerul
condiţionat şi iarna costurile pentru încălzire, reţinând căldura, iar
această soluție a fost considerată cea mai potrivită în cazul
Spitalului Municipal Câmpina.

“Creşterea eficienţei energetice în Colegiul Tehnic
«Constantin Istrati»” este al doilea proiect intrat în etapa de
precontractare, trecând de cele două etape de evaluare de
asemenea cu un punctaj foarte mare: 83 de puncte.

Valoare totală a proiectului este de 8.411.378 lei, acesta având
o durată de 24 de luni de la data semnării contractului, din care
16 luni lucrări de execuţie.

Lucrările vot include montarea de instalaţii termice (cu cazane
în condensaţie şi centrală pe peleți);  instalaţii  necesare  obţinerii
avizului  ISU;  înlocuire tâmplărie exterioară; izolare termică
pereţi şi planșeu, înlocuire şi reabilitare instalaţii electrice şi
corpuri de iluminat.
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00.000 de lei, din fonduri
piul Câmpina

O a doua componentă a pro iec -
tului “Creşterea  eficienţei  energe -
tice în  clădirile  rezidenţiale  din
m u  nici piul Câmpina” vizează blo -
curile 7 A, B și C de pe Bd. Carol I și
se află în eta pa de precontractare,
după ce a fost eva luată la 77 de
puncte. Durata pro iectului este de 20
de luni de la data sem nării con -
tractului de finanţare, din care 12 luni
reprezintă lucrări de execuţie.

Valoare totală se ridică la
3.441.125 lei, proiectul incluzând în -
locuirea tâmplăriei exterioare; închi -
derea balcoanelor în geam termopan;
montarea de sisteme fotovoltaice și
înlocuirea lifturilor; izolarea termică
a pereţilor; înlocuirea şi reabilitarea
instalaţiilor electrice şi a corpurilor
de iluminat.

Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale este
un alt obiectiv la care urmează să contribuie o
finanțare europeană. Este vorba despre construirea
unei grădiniţe pe str. Erupției, în baza unui proiect
depus în luna iulie 2018. Acesta a trecut de etapa de
evaluare a conformităţii administrative şi a
eligibilităţii intrând în procesul de evaluare tehnică
şi financiară. Valoarea totală a proiectului ar fi
4.153.934 de lei, având o durată estimată de 36 de
luni de la data semnării contractului de finanţare,
din care execuția ar urma să dureze 18 luni. 

Grădinița va funcționa cu program prelungit și
va avea o capacitate de 80 de locuri. Autoritățile
locale își doresc să construiască și să amenajeze o
unitate de învățământ modernă, cu săli de grupă, dar
și cu loc de joacă, zonă de odihnă, bucătărie,
spălătorie, spaţiu multifuncţional și cabinet medical.

În plus, proiectele
propuse în Strategia
de Dezvoltare Locală a
municipiului Câmpina
(pentru persoanele
aflate în risc de
sărăcie, defavorizate),
elaborată în cadrul
proiectului “Sprijin
pregătitor pentru
elaborarea Strategiei
de Dezvoltare Locală a
municipiului
Câmpina”, presupun
construirea de
locuinţe sociale,
pentru care suma
alocată este 2.300.000
de euro), respectiv
modernizarea străzilor
Oborului, Pădurii și
Cărămidari, care are
alocată o sumă de
500.000 de euro.

“Reabilitare, moder ni -
zare, extindere sistem de
ilu minat public în mu -
nicipiul Câmpina” este al
șaptelea proiect din seria
celor depuse spre finan ța -
re. Acesta a fost înre gistrat
în luna august și are o
valoare totală de 7.683.935
lei. Durata proiectului este
de 12 luni de la data
semnării contractului, din
care șapte luni reprezintă
lucrări de execuţie. 

Investiția va presupune
înlocuirea corpurilor de
iluminat public cu corpuri
noi, având lămpi cu LED-uri,,
pe străzi cuprinse în pro -
iect, şi com pletarea aces -
tora aco lo unde ele nu există; extindere reţea pe str. Drumul Taberei şi str. Podului; montarea de
panouri fotovolataice pentru trecerile de pietoni , în 13 locaţii din municipiu; echiparea întregului
sistem de iluminat public cu sistem inteligent prin telegestiune.
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Conducerea Primăriei Câmpina a prezentat, la finalul lunii octombrie, o situa�ie a lucrărilor de amploare  derulate la nivelul
municipiului. În total, este vorba despre investi�ii în valoare de aproape 16.000.000 de lei, inclusiv TVA, vizând obiective
deosebit de importante pentru localitatea prahoveană. Printre acestea se numără lucrări recent finalizate, în derulare sau
pentru care se elaborează, în prezent, documenta�ia în vederea atribuirii contractelor de execu�ie. Majoritatea este
reprezentată de investi�ii de la bugetul local, dar pe lista prezentată de primarul municipiului Câmpina, Horia Tiseanu, se
regăsesc și obiective care vor primi finan�are în baza parteneriatelor cu Consiliul Jude�ean Prahova, prin Compania Na�ională de
Investi�ii sau PNDL. În toate cazurile, însă, demersurile au fost lansate de municipalitatea câmpineană, care a căutat finan�are
din cât mai multe surse, astfel încât să  poată demara, într-un termen cât mai scurt, obiective importante pentru comunitatea
locală.

Mai multe străzi impo
pe lista investițiilor p

Continuă semaforizarea intersecţiilor periculoase
Ultima intersecție sema fo -

rizată în Câmpina este cea
dintre străzile Constantin Ste re
și Conductelor, o zonă aleasă
pen tru amplasarea semafoa re -
lor din cauza nu me roaselor
accidente grave petrecute aici.
Recepția lu crărilor s-a făcut în
prima parte a lunii noiembrie,
iar echipamentele sunt, în
prezent, funcționale.

Investiția s-a ridicat la
312.298 de lei, inclusiv TVA,
garanția lucrărilor fiind de doi
ani.

Cartierul “21 Decembrie” va fi alimentat
cu apă din reţeaua Hidro Prahova

Comisia Tehnică a decis, în ședința din cursul lunii octombrie, asupra soluției în
vederea alimentării cu apă a zonei amintite. “În ședințele Comisiei, convocate periodic,
analizăm viitoarele lucrări pentru a găsi soluția optimă în fiecare caz în parte. De
această dată s-a stabilit că varianta potrivită ar fi alimentarea cu apă de la stația de
captare de pe Șos. Paltinu, cu o conductă care va merge paralel cu drumul Paltinu.
Alimentarea de la Apele Române ar fi o soluție mai complicată”, a declarat primarul
Horia Tiseanu.

Acesta a subliniat că, deși va fi vorba despre o conductă cu o lungime mai mare,
prezintă avantajul că operator va fi Hidro Prahova, societatea care asigură acest
serviciu public și în restul municipiului, ceea ce va face exploatarea mult mai ușoară.

Noi locuin�e ANL, la
Câmpina

Unul dintre imobile, un bloc de locuințe cu credit ipotecar, se află în faza de
proiectare și execuție prin ANL, în timp ce, pentru al doilea, ale cărui aparta men -
te ar urma să fie în chiriate tinerilor, se fac demersuri pentru pre darea terenului
către A genția Națională de Locu ințe.

Cele două obiective vor fi construite în zona str. Erupției, iar administrația
locală speră ca, prin acestea, să vină în sprijinul tinerilor câmpineni care au
nevoie de o locuință achiziționată în condiții avantajoase.
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ortante din Câmpina,
prioritare

Fonduri  pentru lucrări de colectare a
apelor pluviale în zona Muscel

Investiția, care se ridică la 736.227 de lei, cu tot cu TVA, se află în
faza obținerii autorizației de construire. A fost demarată procedura
de achiziție în vederea încheierii contractului de execuție și, arată
primarul Horia Tiseanu, există bani pentru realizarea lucrărilor în
vederea colectării apelor pluviale în zona Muscel, str. Drumul Taberei
și str. I. H. Rădulescu. “Sperăm să începem lucrarea chiar în acest an.
Cert este că zvonurile cum că nu am mai avea bani de investiții,
lansate pe plan local, nu se confirmă, iar acest proiect vine să
demonstreze încă o dată acest lucru”.

La nivelul municipiului se lucrează și la documentația pentru
proiectul care vizează combaterea inundațiilor, din zona Aleea
Salcâmului. În prezent sunt în curs de execuție studiul de fezabilitate
și documentația în vederea obținerii avizelor și acordurilor.

Exemplu de lucrări de
modernizare, la Câmpina

Lucrările pe str. Parcului, din municipiul
Câmpina, au costat 1.054.999 de lei, din care numai
64.853 de lei a reprezentat contribuția de la bugetul
local, restul cheltuielilor fiind acoperit din fonduri
de la Ministerul Dezvoltării.  Intervențiile s-au
încheiat la jumătatea lunii septembrie, iar recepția
s-a făcut, fără emoții, în pnoiembrie. Spunem fără
emoții pentru că, potrivit primarului Horia Tiseanu,
rezultatul obținut aici ar trebui să reprezinte un
reper și în cazul altor obiective: “Dacă vreți să vedeți
o stradă modernizată exemplar, atunci priviți
lucrarea de pe str. Parcului. Este exact ceea ce ar
trebui să se întâmple de fiecare dată, în cazul
investițiilor de acest fel”.

Noi lucrări la blocul
de necesitate

Lucrări de amploare pentru modernizarea
unor străzi importante

Pe lista autorităților locale se
află, la acest capitol, Calea Dof tanei,
str. Bobâlna și str. Dea lului. Pentru
unele încă se lu crează la docu men -
tație, în timp ce, pentru str. Bobâlna,
a fost emis ordinul de începere a
lucrărilor.

Din păcate, reabilitarea aces tor
artere a întârziat foarte mult, fiind
ți nută pe loc de pro mi siunile Hidro
Prahova, le gate lucrările la cana -
lizare. În aceste con diții, ad mi nis -
trația locală a tre cut la ulti ma tum și
este decisă să în cea pă moderni za -
rea arte re lor de cir culație, indi -
ferent de ce va face, în ur mătoarele
luni, opera to rul Hidro Prahova.

Acord cu CJ, pentru începerea reabilitării
Şos. Paltinu (DJ 102I)

Deși pe teritoriul mu -
nicipiului se află doar un
sfert din lungimea aces tei
șosele, municipa li ta tea a
în țeles importanța re -
abilitării arterei care fa ce
legătura cu una din tre
zonele turistice im por -
tante din Prahova. Con -
siliul Județean Pra hova a
dat primele sem ne con cre -
te că susține investiția, ca -
re-i şi revine, în mare par -
 te, așa că există spe ran țe
reale ca lucrarea să se rea -
lizeze, în viitorul apropiat.

În luna octombrie a fost emis ordi nul de înce pe -
re a lucrărilor pentru sistematizarea verticală și ilu -
minatul exterior la blocul de necesitate construit la
Câmpina, pe care administrația locală speră să-l
folosească pentru cazarea lo catarilor din imobilele
încadrate în clasă cu risc seismic, dacă aceștia vor
fi de acord cu consolidarea blocurilor în care dețin
apartamente.

Lucrările derulate în prezent la blocul de ne -
cesitate trebuie să se în cheie la începutul anului vii -
tor, valoa rea contractului ridicându-se la 282.333
de lei, inclusiv TVA.
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Primăria Câmpina a
anun�at că Agen�ia
Na�ională pentru
Locuin�e va construi, în
municipiul prahovean,
un ansamblu de
locuin�e prin credit
ipotecar, care va fi
realizat pe str. Uniunea
Europeană. De
asemenea, un al doilea
proiect, derulat tot prin
ANL, vizează
construirea unui bloc
cu apartamente care
vor fi închiriate de
tineri sub 35 de ani.

Ansamblul de locuințe prin
credit ipotecar va include 27 de
unități locative, garsoniere și
apartamente cu două și trei
camere. Acesta va fi ridicat pe

strada Uniunea Europeană, la
nr. 2, vizavi de blocul existent,
construit tot prin ANL. Pentru

noul imobil se primesc, deja,
cereri de la potențialii benef i -
ciari. “Înscrierile se fac la sediul
ANL, conform indicațiilor publi -
cate pe site-ul Agenției Națio na -
le de Locuințe. Ne-am dori ca
apli canții să fie câmpineni”, a
spus primarul Horia Tiseanu.

“Programul «Locuințe prin
credit ipotecar» se adresează
tuturor persoanelor care au
împlinit vârsta de 18 ani și care
vor să cumpere o locuință prin
ANL. Pentru a putea cumpăra o
locuință prin acest program,
aveți nevoie de finanțare, repre -
zen tată de un avans (depus de
solicitant) și de un credit ipo -
tecar (contractat de la băncile
par tenere). Înscrierile se pot face
la Agenția Națională pentru Lo -
cu ințe, prin formulare trimise
prin poștă sau on-line, pe site-ul
anl.ro, unde găsiți și detalii
supli men tare cu privire la con -
strucție, respectiv documen ta -
ție”, se arată într-un comunicat
al municipalității.

La începutul acestui an, Con -
siliul Local Câmpina a aprobat
transmiterea către Agenția Na -

țio nală pentru Locuințe a unui
te ren de pe strada Uniunea  Eu -
ro peană, unde urmează să fie blo-
cul de locuințe prin credit ipo -
 tecar. Suprafața este trans misă
în folosință gratuită de mu ni -
cipalitate, pe durata realizării
lucrării de investiție. “Primăria
Municipiului Câmpina inten ţio -
nează să realizeze, în colaborare
cu ANL Bucureşti, un bloc de
locuinţe ce vor fi contractate de
către beneficiari prin credit ipo -
tecar. ANL Bucureşti a comu ni -
cat, prin scrisoarea nr.3491/
22.02.2018, procedura de pre -
gatire-promovare a investiţiei şi
lista documentelor necesare în
acest scop. În vederea realizării
acestui bloc cu credit ipotecar,
s-a identificat terenul în supra -
fa ță de 1.408,00 mp cu nr.
cadastral 25227, situat pe str.
Uniunea Europeană, nr.2, Muni -
cipiul Câmpina, ce aparţine do -
me niului privat al Municipiului
Câmpina. În baza Legii nr.243/
16.05.2001 privind regle men -
tarea regimului juridic al tere -
nurilor destinate construirii de
locuinţe prin ANL, după fina li -

zarea lucrărilor terenul revine în
proprietatea Municipiului Câm -
pi na. Din această suprafaţă, cota
aferentă spaţiilor locative va fi
vândută sau concesionată bene -
ficiarilor de apartamente, iar
restul terenului va fi ocupat de
alei, spații verzii etc.. Primăria va
realiza, din bugetul local, doar
branşarea imobilului la utilită -
ţile existente pe amplasamentul
propus. Predarea se va realiza pe
baza Contractului de transmitere
în folosinţă gratuită a terenului
pe perioada construirii locuin ţe -
lor”, se preciza în expunerea de
motive.

Apartamente cu
chirie, pentru tineri
sub 35 de ani

Cel de-al doilea proiect se
află abia în faza de început. Ad -
ministrația locală a identificat
un amplasament tot pe str. Uniu -
nea Europeană, la intersec ție cu
str. Erupției, iar în prezent se fac
demersuri pentru predarea
acestuia către ANL.

Blocul ar urma să aibă 40 de
unități locative.

Încă un bloc ANL va fi
construit la Câmpina

Conform OUG 74/19.07.2018 privind modificarea şi completarea Legii 211/
2011 privind regimul deşeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare
a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG 196/2005 privind Fondul pentru
Mediu, toţi locuitorii au obligaţia să colecteze separat deşeurile de ambalaje. 

În deşeurile de ambalaje este INTERZIS să se mai amestece deşeurile menajere/din
construcţii/demolări/vegetale, voluminoase etc.

Deşeurile de ambalaje se colectează în containerele inscripţionate cu denumirea
materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi fabricate sau inscripţionate în
mod corespunzător în culorile:
ALBASTRU - pentru deşeuri de hârtie - carton
GALBEN - pentru deşeuri de plastic, metal şi materiale compozite
VERDE - pentru deşeuri de sticlă colorată/albă.

Anunţ public privind modalitatea de colectare a deşeurilor de ambalare

Pre�uri și centralizator suprafe�e - bloc str.
Uniunea Europeană, nr. 2, mun. Câmpina
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Asocierea era necesară pen -
tru a face posibilă demara rea
lucrărilor pentru reabilitarea
drumului care face legătura cu
Va lea Doftanei și din care apro -
ximativ un sfert se află pe te ri -
toriul municipiului, iar restul în
extravilan, fiind în admini strarea
Consiliului Județean Prahova.
“Promovarea proiectului de ho -
tărâre este necesară ca urma re a
transmiterii de către Consiliul
Județean Prahova a Hotărârii
nr.119/29 septembrie 2018 pri -
vind asocierea Județului Pr a ho -
va cu localități din Județ, precum
și alocarea unor sume din bu -
getul Județului Prahova, pe anul
2018, în vederea realizării unor
obiective de interes public. Încă
din anul 2011, pentru obiectivul
de investiții «Reabilitare Șosea -
ua Paltinu»  au fost întocmite
ur mătoarele documentații: Stu -
diul de fezabilitate, cu valoarea
estimativă a lucrărilor de
6.857.350 lei (exclusiv TVA), din
care C+M: 5.958.900 lei, docu -
mentații pentru obținerea avi ze -
lor și acordurilor, ridicări topo -

grafice aferente obiectivului mai
sus menționat. De asemenea, în
anul 2014, în urma unor
alunecări de teren și a solici tă -
rilor exprimate în şedinţa Con si -
liului Local al Municipiului
Câm pina, s-a impus refacerea
stu diului de fezabilitate și întoc -
mirea unei expertize tehnice, în -
soțită de studiul geotehnic pen -
tru determinarea planului de
alu necare a terenului. Totodată,
au început demersurile la Con si -
liul Județean Prahova pentru
par teneriat în vederea execuției
obiectivului menționat. Având în
vedere că documentațiile exist en-

 te nu mai sunt de actuali tate,
într-o primă etapă, este necesară
întocmirea expertizei tehnice a
dru mului, refacerea indicato ri -
lor  tehnico - economici și în toc -
mirea documentațiilor de avize
și acorduri, precum și asistența
tehnică”, a arătat primarul din
Câm pina, Horia Tiseanu, în ex -
pu nerea de motive pe care a
atașat-o acestui proiect.

Drumurile județene DJ 102I
si DJ 207 sunt artere care asi gu -
ră legătura între municipiul
Câmpina și localităţile din zona
Valea Doftanei, dar ele au ajuns
într-o stare deplorabilă, care nu

mai permite desfăşurarea în
condiții de siguranţa a traficului.
În aceste condiții, se impune
încheierea unui parteneriat între
Consiliul Judeţean Prahova şi
Pri măria Municipiului Câmpina,
pentru reabilitarea și moderni -
zarea acestuia. 

Şoseaua Paltinu are o lun -
gime de 3.351,14 m, din care
lun gimea în intravilan este de
767.58 m, iar în extravilan (cea
mai mare parte) de 2.583,56 m. 

“Parteneriatul va fi semnat
cât de curând, iar lucrarea va fi
în cepută utilizând chiar banii
primiți de la Consiliul Județean.

Este drept că avem la dispoziție
o sumă mică, deocamdată, de
nu mai 25.000 de lei, față de
200.000 - 400.000 cât au primit
alte localități din Prahova, dar ne
vom descurca deocamdată cu
acești bani și sperăm ca, pe
viitor, Consiliul Județean să
aloce și fondurile necesare de -
ru lării propriu-zise a reabil itării
a cestei șosele, din care are în
administrare aproximativ trei
sfer turi din lungimea totală.
Mergem pe ideea că o lucrare,
odată începută, trebuie înche -
iată”, a declarat primarul Horia
Tiseanu.

Primăria Câmpina a
prezentat, prin
viceprimarul Adrian
Pi�igoi, bilan�ul celor
mai recente lucrări de
repara�ii efectuate la
nivelul municipiului.

Poate cea mai importantă
dintre intervențiile recente este
cea pentru repararea scărilor
din zona Bulevardului Culturii.
Au fost vizate atât treptele de
acces de pe str. Podului, din zo -
na poligonului, cât și cele de pe
str. Erou Oprescu Adrian.

Municipalitatea a optat, în
ca zul primului obiectiv, pentru
realizarea reparaţiilor în regie
proprie, lucrările fiind finaliza -
te în prima parte a lunii noiem -
brie.

Scările din zona str. Erou
Oprescu Adrian au fost re pa -
rate în baza unui contract cu o
societate privată, valoarea in -
ter vențiilor ridicându-se la
69.200 de lei, inclusiv TVA.

Alte reparaţii derulate în
ultimele două luni la Câmpina
au vizat scările de la Poșta Mi -
că, care erau într-un stadiu
avan sat de degradare. Aici, va -
loarea contractului a fost de
7.500 de lei, plus TVA.

Nu în ultimul rând, în oc -

tombrie și noiembrie s-a lucrat
și pentru refacerea scărilor,
respectiv a benzilor de delimi -
ta re a parcării de pe str. Con -
stantin Istrati. Aceasta este cea
de-a doua lucrare mare efec -
tua tă în ultima vreme, de mu -
nicipalitate, în regie proprie.

S-a finalizat reabilitarea scărilor din zona Bd. Culturii

Asociere cu CJ Prahova, în
vederea reabilitării Șos. Paltinu

Consiliul Local
Câmpina a adoptat,
în luna octombrie, o
hotărâre privind
aprobarea asocierii
Municipiului
Câmpina cu Consiliul
Jude�ean Prahova,
pentru realizarea
obiectivului
”Reabilitare Șoseaua
Paltinu”.
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Terenuri de sport și locui
printre investițiile derulat
Nu numai infrastructura stradală a fost avută în aten�ie de
municipalitatea câmpineană la repartizarea fondurilor
pentru investi�ii. Situa�ia unită�ilor de învă�ământ și
îmbunătă�irea dotărilor de care dispun acestea se numără,
în permanen�ă, printre obiectivele prioritare, alături de a
veni în întâmpinarea locuitorilor cu solu�ii pentru rezolvarea
problemelor locative, în special în cazul tinerilor.

Au început lucrările la terenul de sport
de la Grădiniţa nr. 5

La începutul lunii septembrie, au -
toritățile din Câmpina au semnat
ordinul de începere a lucrărilor pen -
tru amenajarea terenului de sport din
curtea Grădiniței nr. 5, din cartierul
Slobozia. La momentul prezentării bi -
lanțului, stadiul lucrărilor era deja de

75%, unul foarte bun având în vedere
că societatea contractantă mai avea la
dispoziție mai bine de o lună până la
expirarea termenului de execuție de
trei luni, prevăzut în contract.

Valoarea lucrărilor se ridică la
239.555 de lei, inclusiv TVA.

Finalizarea amenajării celui mai nou cimitir din Câmpina întârzie, după ce, în octombrie, municipalitatea a reziliat contractul cu autoritatea contractantă. La doi ani de
la începerea șantierului, stadiul de execuție nu este nici pe departe satisfăcător.

Skatepark-ul a fost amenajat în zona Bd. Culturii - str. Podului, fiind inaugurat de
membrii echipei Școala de Role AMB, printr-o demonstrație în care au arătat ce
posibilități oferă echipamentele din acest spațiu amatorilor de sporturi precum
skating, rolling sau ciclism.

Valoarea lucrărilor pentru realizarea acestui obiectiv s-a ridicat, potrivit cifrelor
prezentate de primarul municipiului Câmpina, la 486.773 lei, inclusiv TVA, fonduri
asigurate din bugetul local. Contractul face referire la o perioadă de garanție de patru ani.

Skatepark-ul a fost amenajat pe o suprafață de 1.500 de metri pătrați și include
suprafețe de skate și un sistem modern de iluminat. Zona este dotată cu  bare,
elemente skate tip quarter pipe, halfpipe, spine și are amenajate și câteva locuri de
parcare.

Contractul pentru realizarea cimitirului “Lumina” a fost reziliat

În luna septembrie a fost inaug
skatepark din Câmpina
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nțe noi, pentru câmpineni,
te pe final de an

O altă investiție în infra -
struc tura șc olară vizează con -
struirea unei săli de sport la
Școala Gimnazială “Ion Câm -
pineanu”. Acesta este un pro -
iect realizat prin Compania Na -
țională de Investiții, care deru -
lează, în prezent, procedura de
achiziție proiectare și execuție,
intrată în etapa de evaluare a
ofertelor. “Au existat foarte
multe proiecte depuse la nivel
național, așa că lucrurile se
mișcă puțin mai greu la CNI,
dar avem certitudinea că iniția -
tiva noastră a fost acceptată și
a intrat în procedură de achi zi -
ție, urmând ca lucrările să în cea-
pă, cel mai probabil, în 2019, o -
dată ce condițiile meteo vor per-
mite organizarea șan tieru lui”, a
explicat primarul mu ni ci piului
Câmpina, Horia Tiseanu.

La finalul anului trecut,
autoritățile locale au aprobat,
în Consiliul Local, predarea
amplasamentului de aproape
1.500 mp, de pe str. Erupției,

dar și asigurarea finanțării, din
bugetul local, a cheltuielilor
pentru racordurile la utilități
(rețea electrică, apă, canal, gaz
etc.), plus asigurarea suprafe -
țelor de teren necesare pentru
depozitarea și organizarea şan -
tierului. După realizarea obiec -
tivului, destinația acestuia tre -
buie menținută timp de cel
puțin 15 ani.

Pentru lucrările aferente
acestui proiect, care trebuie
suportate de municipalitate, în
bugetul local pe 2018 a fost
alocată suma de 50.000 de lei.

Investiția era necesară în
condițiile în care cei aproxima -
tiv 600 de elevi ai Școlii “Ion
Câmpineanu” nu au la dispo -
ziție, în prezent, o sală de sport,
astfel că orele de Educație
fizică se desfășoară într-un
spațiu improvizat într-o sală de
clasă sau pe terenul de sport
din curtea unității de învăță -
mânt, atunci când vremea per -
mite acest lucru.

În luna octombrie, Primăria
Câm pina a publicat un nou a -
nunț, în cadrul concursului
pentru realizarea ansamblului
“Trei panouri votive”, care va
înlocui “Soldatul” din parcul
care-i poartă numele și care, în

prezent, este în curs de rea -
bilitare. 

Pentru soluțiile propuse, ad -
ministrația locală va acorda
pre miul al III-lea, în valoare de
10.000 de lei, premiul al II-lea,
în valoare de 15.000 de lei și

premiul I, în valoare de 50.000
de lei. În plus, câștigătorul va
încheia, cu administrația locală,
un contract de execuție pentru
implementarea conceptului
care va obține cel mai mare
punc taj.

Un nou apel pentru realizarea viitorului
monument din centrul municipiului

Autorităţile aşteaptă
veşti de la CNI

urat primul
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La finalul lunii septem -
brie, Consiliul Local Câmpina
s-a reunit în ședință pentru
adoptarea următoarelor ho -
tă   râri de interes local:

Hotărârea nr. 128 privind
aprobarea rectificării buge tu -
lui local al municipiului Câm -
pina şi aprobarea rectificării
bugetelor ordonatorilor terţiari
de credite, pe anul 2018;

Hotărârea nr. 129 privind a -
probarea organigramei şi a sta -
tului de funcţii al Aparatului de
specialitate al primarului mu -
ni  ci piului Câmpina, precum și
cele ale instituțiilor cu sau fără
per sonalitate juridică din su bor -
dinea Consiliului Local;

Hotărârea nr. 130 privind
aprobarea actualizării indi ca -
to rilor tehnico-economici pen -
tru  realizarea obiectivului de in -
vestiţii  “Amenajare podeț pes te
râul Doftana”;

Hotărârea nr. 131 privind
încheierea unui contract de
sponsorizare având ca obiect
imobilele – construcții, situate
în municipiul Câmpina, str.
Industriei, nr.1;

Hotărârea nr. 132 privind
mo dificarea și completarea
Ane xei la H.C.L. nr.99/30 iulie
2009 referitoare la însușirea
inventarului bunurilor care al -
că tuiesc domeniul public al mu-
nicipiului Câmpina;

Hotărârea nr. 133 privind
darea în administrarea Spita lu -
lui Municipal Câmpina a unor
bu nuri imobile în care își des -
fășoară activitatea;

Hotărârea nr. 134 privind
da rea în administrarea Spi ta -
lului de Psihiatrie Voila  a bu -
nu rilor imobile în care își des -
fășoară activitatea;

Hotărârea nr. 135 privind
nu mirea reprezentanţilor Con -
siliului Local al municipiului
Câmpina în Consiliile de admi -
nis traţie şi în Comisiile pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii
din unităţile de învăţământ pre -
universitar din municipiul Câm-
pina pentru anul școlar 2018 -
2019;                        

Hotărârea nr. 136 privind
atestarea apartenenței la do -
meniul privat al Municipiului
Câm pina a terenului în supra -
față de 260,00 mp, situat în mu -
nicipiul Câmpina, str. Indepen -
den ței, nr.11, Tarla 83, Parcela
Cc 247;

Hotărârea nr. 137 privind
aprobarea vânzării prin licita -
ţie publică  a terenului în su -
pra faţă de 382,00 mp,  situat în
mu nicipiul Câmpina, str. Paris,
f.nr.,  T 83, Parcela Cc 717 par ți al,
Nr. cadastral 27996, CF 27996;

Hotărârea nr. 138 privind
de semnarea reprezentanților
Con siliului Local în Comisia de
concurs/examen, respectiv în

comisia de soluționare a con -
tes tațiilor pentru concur sul/exa-
menul organizat în vederea
ocu pării funcției vacante de
di re ctor medical, funcție spe ci -
fică comitetului director, la
Spitalul Municipal Câmpina.

La finalul lunii octombrie,
CL Câmpina a adoptat, în șe -
din ță ordinară, următoarele
ho tărâri de interes local:

Hotărârea nr. 139  privind
a probarea listei nominale cu
elevii beneficiari ai  burselor de
excelenţă „Bursele Munici piu -
lui Câmpina”, în anul școlar
2018 - 2019;

Hotărârea nr. 140 privind
aprobarea cererii de finanţare
și a cheltuielilor aferente,  în
con formitate cu ultima formă a
bu getului  rezultat în urma eta -
pei de evaluare şi selecţie pen -
tru Proiectul “Creșterea efi -
cien  ței energetice în clădirile
re zi dențiale din Municipiul
Câm pina”, Cod SMIS 120681;

Hotărârea nr. 141 privind
actualizarea cotei T.V.A. apli -
cată indicatorilor tehnico-eco -
no mici pentru realizarea obiec -
tivului de investiţii  “Reabilitare
termică blocuri de locuințe B-dul
Carol I”;

Hotărârea nr. 142 privind
aprobarea cotei contribuției
proprii a Municipiului Câm -

pina și instituirea taxei de rea -
bilitare termică pentru rea li -
zarea obiectivului de inves tiţii
“Reabilitare termică blocuri de
locuințe B-dul Carol I”;

Hotărârea nr. 143  privind
aprobarea proiectului și a
cheltuielilor legate de proiect
pentru obiectivul de investiţii
”Creşterea eficienţei energetice
în Spitalul Municipal Câmpina”
Cod SMIS 118643, în vederea
atragerii de fonduri neram bur -
sabile din Programul Opera -
țional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 3, Prioritatea de
investiții 3.1; 

Hotărârea nr.  144 privind
aprobarea asocierii Muni ci -
piului Câmpina cu Consiliul Ju -
dețean Prahova pentru reali -
zarea obiectivului ”Reabilitare
Șo seaua Paltinu”;

Hotărârea nr. 145 privind
modificarea și completarea nr.
crt. 625 din Anexa nr.2 la
H.C.L. nr.109/26 iulie 2018
refe ritoare la aprobarea Orga -
nigramei şi a Statului de funcţii
al Spitalului Municipal Câm pina;

Hotărârea nr. 146  pentru
modificarea și completarea
H.C.L. nr.125/30 august 2018
privind atestarea apartenenței
la domeniul privat al Mu ni ci -
piului Câmpina a terenului în
su prafață de 5.000,00 mp,  si -
tuat în Municipiul Câmpina, De
604/1, Tarla 21, Parcela P620;

Hotărârea nr. 147 privind
modificarea și completarea
Anexei la H.C.L. nr.99/30 iulie
2009 privind însușirea inven -
tarului bunurilor care alcă -
tuiesc domeniul public al Mu -
nicipiului Câmpina;

Hotărârea nr. 148  privind
darea în administrarea Spita -
lului Municipal Câmpina a te -
re nului în suprafață de 1.265,00
mp, Nr. cadastral/ CF 27272;

Hotărârea nr. 149 privind
aprobarea vânzării fără licitaţie
publică a unui teren în supra -
fa ță de 41,00 mp, aferent lo -
cuinței, situat în Municipiul
Câm pina, str. Al. I. Cuza (...),
prin exercitarea dreptului de
preemţiune;

Hotărârea nr. 150 privind
aprobarea vânzării fără licitaţie
publică a unui teren în su pra -
față de 377,00 mp, aferent lo -
cuinței, situat în Municipiul
Câmpina, str. Chișinău (...), prin
exer citarea dreptului de preemţiune;

Hotărârea nr. 151 privind
privind aprobarea proiectului
și a cheltuielilor legate de pro -
iect pentru obiectivul de inves -
tiții “Creșterea eficienței ener -
ge tice în Colegiul Tehnic «C-tin
Istrati»“, Cod SMIS 118133, în
vederea atragerii de fonduri
nerambursabile din Programul
Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 3, Prio -
ritatea de investiții 3.1.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local
Câmpina în septembrie și octombrie 2018
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Până la jumătatea lunii oc -
tom brie, conform programului
de pregătire, întreținere și inter-
 venție pentru menținerea în
funcțiune a căilor publice din
municipiul Câmpina, adoptat
pentru sezonul 2018 - 2019, la
nivelul Primăriei și al ope ra -
torului au fost actualizate gra -
fi cele și traseele de deszăpezire,
au fost stabilite echipele de
per manență/intervenție și au
fost întocmite grafice de lucru
pen tru permanență/intervenție,
valabile până la încheierea se -
zo nului, adică în aprilie 2019.

În municipiu se va interveni
cu multifuncționale echipate
cu lamă/ plug și răspânditor,
în cărcător frontal, buldoexca -
va toare cu cupă frontală  și/sau
plug, autoutilitară, autoturisme
de traseu 4X4, motofreză pur -
ta tă. Până în luna decembrie,
operatorul trebuie să dispună
de 400 metri cubi de nisip, 800
de tone de sare și două tone de
clorură de calciu. 

Traseele pe care se va ac -
ționa prima dată, pentru desză -

pe zire, în caz de ninsoare, in -
clud străzile Orizontului, Ni -
colae Bălcescu, Calea Daciei,
pasarela DN 1,  Schelelor, Carol I,
Lunca Cornului, Ecaterina Teo -
doroiu, Zorilor, Constantin
Stere, Oituz, B. P. Hasdeu, Pod
Te lega, Calea Doftanei, Voila,
Culturii, Victor Babeș, Oprescu
Adrian, Podului, Plevnei, Ion
Câm pineanu, Griviței, Indus tri ei,
Petrolistului, Sălaj, Câm pului.

Și la nivel județean sunt gata
pregătirile pentru întreținerea

drumurilor pe timp de iarnă.
Începând din 15 noiembrie au
intrat în vigoare contractele de
deszăpezire semnate de CJ
Prahova și care se derulează
până la data de 15 martie 2019.

“Pentru perioada sezonului
rece sunt pregătite 45.624 tone
nisip şi 4.562 tone sare în
amestec. Pentru un metru pătrat
supus acţiunii de combatere
polei-gheaţă se folosesc 110 g
ames tec (100 g nisip, 10 g
sare). Pentru menţinerea dru -

murilor în stare de viabilitate
vor fi dis ponibile 136 de utilaje
de sp e cialitate (încărcător fron-
tal, uti laj multi-funcţional Au -
to greder, buldoexcavator, auto -
u  tilitară, autofreză). Aces tea
vor fi utili zate atunci când si -
tuația o im pu ne, în funcție de
informaţiile pe care le preiau
prestatorii, din surse credibile
(prognoze me teo, informaţii
preluate de la poliţie sau
administraţiile pu bli ce locale,
deplasări în te ren)”, a anunțat

Consiliul Ju dețean Prahova.
Totodată, autoritățile jude -

țene au anunțat înființarea u -
nui centru de preluare/ trans -
mi tere de informaţii, care va
de veni operaţional la momentul
potrivit. “Pentru a se informa
sau pentru a sesiza anumite
aspecte legate de circulația în
condiții de iarnă pe drumurile
județene, cetățenii au la dispo -
ziție următoarele numere de te -
lefon: 0244/514.545 – int. 290
și 0786.715.157”, au precizat
reprezentanții CJ Prahova.

Nu în ultimul rând, tot în
luna noiembrie, în contextul
unor avertizări meteo de nin -
sori, reprezentanții Companiei
Na ționale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere au a -
nun țat că în bazele din toată ța -
ra sunt peste 193.000 tone
sare, 511 tone nisip, 433 tone
clorură de calciu și 54 tone de
produs ecologic. “În bazele
CNAIR, în prezent sunt 1412 de
utilaje care pot acționa în orice
moment în acțiuni specifice
sezonului de iarnă. Menționăm
că stocurile de material utili -
zate în acțiunile de deszăpezire
sunt completate în permanență,
în funcție de cantitățile cons u -
mate de fiecare bază. De ase me -
nea, precizăm că, în caz de ne -
voie, CNAIR poate mobiliza
2.383 de utilaje care să acțio -
neze pe autostrăzile și dru -
murile naționale la nivelul în -
tregii țări”, au mai precizat
reprezentanții Companiei.

Proiectul va fi supus la vot,
în Consiliul Local, în ședința
din luna decembrie. Aces ta are
anexate și ex punerea de motive
formulată de primarul mu ni -
cipiului, Ho ria Tiseanu, ra po r -
tul de specia li tate și nota de
fun damentare.

Ca de fiecare dată în ultimii
ani, inițiatorul, primarul Horia
Ti seanu, a ținut ca nivelul ta -
xelor și impozitelor locale să
rămână nemodificat. Edilul este
de părere că situația financiară
a câmpinenilor nu s-a îmbu nă -
tățit într-atât încât să poată su -
porta creșteri de taxe, prin ur -
mare a decis ca singurele ma jo -
rări să fie cele impuse de legis -
la ția în vigoare, mai precis cu

1,34%, cât este rata inflației.
“Prin proiectul de hotărâre

se propune menținerea nivelu -
lui impozitelor și taxelor locale
pentru anul fiscal 2019 la nive -
lul aprobat pentru anul fiscal
2018, indexate cu rata inflației
de 1,34%, care reprezintă obli -
ga tivitate legală și aprobată de
Con siliul Local prin HCL nr.
54/26 aprilie 2018. (...) Pentru
Capitolul VI - Taxe speciale și
alte taxe locale din Anexa nr. 1
la proiectul de hotărâre se pro -
pune rotunjirea acestora la pri -
ma zecimală deoarece, prin
apli carea indexării  cu rata in -
fla ției de 1,34%, rezultă taxe cu
valori formate din fracții zeci -
ma le, generând dificultăți la în -

ca sarea în numerar a aces tora
și exemplific în acest sens taxă
parcare ocazională - în parcări
amenajate - lei/oră/vehicul de
la 2 lei prin aplicarea indexării
ajun ge la 2,03 lei, iar prin ro -
tun jire devine 2,10 lei”, arată
pri marul municipiului, Horia
Ti seanu, în expunerea de motive.

Edilul mai precizează, în do -
cu mentul citat, că “în sta bilirea
impozitelor și taxelor locale s-au
avut în vedere mai multe con  si -
derente de natură econo mică,
dar și de natură socială, deter -
mi nate de necesitățile bu ge tu -
lui local pe 2019, toate acestea
conducând la stabilirea unui
nivel optim al impozitelor și ta -
xelor locale, care să nu crească
gra dul fiscalității și să fie
supor tabil pentru toți con tri -
buabilii”.

Propunerea care va fi su -
pusă la vor în Consiliul Lo cal,
în luna decembrie, mai prevede

că se menține bonificația ma -
ximă admisă de lege, de 10%,
pentru plata cu anticipație a

im pozitului pe clădiri, impo zi -
tului pe teren și a taxelor pe
mijloacele de transport.

Taxele şi impozitele pe anul 2019, supuse dezbaterii publice
Câmpinenii au avut posibilitatea, în luna
noiembrie, să-și expirme punctul de vedere cu
privire la taxele și impozitele locale care vor fi
percepute, în 2019, la nivelul municipiului.

Pregătiri pentru deszăpezire, atât la nivel local,
cât și pe drumurile naționale și județene
Autorită�ile anun�ă că
sunt pregătite să
intervină în cazul
căderii unor ninsori
abundente. La
Câmpina, de exemplu,
pregătirile au început
încă din octombrie.
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La Câmpina continuă
activită�ile menite să
așeze municipiul pe harta
turismului prahovean. În
luna noiembrie,
reprezentan�ii Centrului
de Informare și Promovare
Turistică din localitate au
fost prezen�i, din nou, cu
materiale informative
despre obiectivele din
localitate, la Târgul
Na�ional de Turism, cel
mai mare eveniment de
profil din România, iar la
scurtă vreme după aceea
au primit vizita unor
importan�i oaspe�i din
străinătate.

Reprezentanții municipiului
Câmpina nu au lipsit nici de la
ediția de toamnă 2018 a Târ gu -
lui de Turism, care a avut loc în
perioada 15 - 18 noiembrie, la
Romexpo. Pliantele de prezen -
tare a așezării prahovene și a
principalelor obiective care pot

fi vizitate aici au fost împărțite
vi zitatorilor de la standul or -
ganizat de Asociația pentru
pro movarea și Dezvol tarea Tu -
ris mului Praho va. Astfel, ro mâ -
nii care au trecut pragul târ -

gului au primit, practic, invita -
ția de a vi zita Câmpina și a
descoperi și latura turistică a
așezării.

După edițiile precedente, la
Centrul de Informare Turistică

din Câmpina chiar au ajuns
vizi tatori care trecuseră pe la
standul amenajat în cadrul târ -
gului de la București și cărora
informațiile prezentate acolo
le-au stârnit interesul. Și, așa

cum ne declara, atunci, Carmen
Gă man, directorul CNIPT, au
fost plăcut surprinși de ceea ce
au găsit la Câmpina.

Iar numărul turiștilor care
vor poposi în municipiul pra -
hovean are șanse mari să
creas că în următoarea perioa -
dă. Tot în luna noiembrie, Câm -
pina a primit, prin intermediul
centrului amintit, vizita mai
multor tour-operatori și jurna -
liști din Ucraina și Polonia, în
ca drul evenimentului Criteriul
Pri mei Zăpezi,  organizat de APDT
Prahova. Infotripul APDT, care
promovează destinații din ju -
dețul Prahova, a ajuns la a
șasea ediție, dar este pentru
pri ma dată când municipiul
este inclus în traseul oaspeților.
Aceștia au făcut opriri la Cen -
trul de Informare și Promovare
Turistică, unde au fost întâm pi -
nați de directorul Car men Gă -
man și viceprimarul Adrian
Piți goi, dar și la muzeele din
Câmpina.

Luna noiembrie a fost, fără îndoială, luna artei dramatice, în
județul Prahova. La scurt timp după încheierea deja renumitului
Festival de Teatru “Toma Caragiu”, de la Ploiești, în al doilea mu -
ni cipiu al județului s-a  ridicat cortina pentru cea de-a VI-a ediție
a Festivalului de Teatru “Mircea Albulescu”, un eveniment care
crește, de la an la an, ca durată și valoare.

Pe afișul ediției din 2018 a festivalului de teatru de la Câm -
pina s-au regăsit șase piese, jucate de trupa Casei de Cultură și
trupe de teatru din țară. 

A șasea ediție a Festivalului s-a bucurat de un public fantastic,
care a avut ocazia să urmărească piese de teatru, alese din zo ne
ale dramaturgiei cât mai diferite, tocmai pentru a celebra diver -
sitatea, au precizat organizatorii, la finalul acestei ediții. Anul
acesta, premiul pentru interpretare i-a revenit actorului Vlad
Zamfirescu pentru rolul din spectacolul „Dumnezeu de a doua zi“
de la Teatrul Metropolis, iar marele premiu pentru cel mai bun
spec tacol din concurs a fost câștigat de piesa „Infractorii“, în
regia lui Dan Tudor, de la Teatrul Dramaturgilor. 

Casa de Cultură “Geo
Bogza” derulează, în
perioada octombrie -
ianuarie, concursul de
fotografie ”Câmpina în
alb și negru”, un
demers lansat în
pregătirea
manifestărilor prilejuite
de Ziua Municipiului,
celebrată anual, pe 8
ianuarie.

Concursul își propune să
evi dențieze, așa cum numai
foto grafia alb-negru o poate fa -
ce, valoarea patrimoniului local.
Iar cei care doresc să contribuie
la acest lucru pot depune foto -
gra fiile cu care doresc să intre în
competiție până cel târziu pe 16
decembrie, la Casa de Cultură,
sau le pot trimite prin curier, pe
adresa instituției, însoțite de nu -
mele și prenumele autorului,
res pectiv date de contact ale
acestuia.

Organizatorii au anunțat că

ver nisajul expoziției cu foto -
grafiile primite, precum și pre -
mie rea, vor avea loc pe data de 8
ia nuarie 2019, cu ocazia simpo -
zionului organizat de Casa de
Cul tură ”Geo Bogza”, pentru
sărbătorirea Zilei Municipiului.

Pentru înscrierea în concurs
nu există limită de vârstă. “Foto -
grafiile trebuie să fie format A4,
tipărite pe hârtie fotografică și
să redea o imagine din Câmpina.
Fiecare participant se poate
înscrie cu o singură fotografie.
Par ticipanții trebuie să aibă do -
miciliul în localitatea Câm pin a,

fapt care va fi dovedit cu pre -
zentarea cărții de identitate, oda -
tă cu depunerea fotografiei”, se
arată în regulamentul concur su lui.

Imaginile care vor obține cel
mai mare punctaj vor fi premiate
cu produse în valoarea de 200,
300, respectiv 500 de lei.

Cât despre fotografiile îns cri -
se în concurs, acestea vor ră mâ -
ne în patrimoniul Casei de Cul -
tură, unde vor fi puse în valoare,
în cadrul unei expoziții.

Proiectul se derulează cu
sprijinul Consiliului Local și al
Pri măriei Câmpina.

Şase piese de teatru pentru 
a VI-a ediţie a Festivalului 
de Teatru “Mircea Albulescu”

Tour-operatori și jurnaliști din Polonia și
Ucraina au vizitat municipiul prahovean

Concurs fotografie ”Câmpina în alb şi negru”,
în pregătirea Zilei municipiului
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