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Drumul spre Voila
şi str. Plevnei,
afectate în urma
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Noile criterii pentru
impozitarea imobilelor
taxează proprietarii
de clădiri sau terenuri
abandonate

Drapelul, simbolul național
al României, celebrat într-un
mod inedit, la Câmpina
Slujbă religioasă, alocuiuni, parade militare și, de obicei, depuneri de coroane la
monumentele eroilor. Cam acesta este scenariul clasic după care se derulează
evenimentele prilejuite de sărbătorile naionale. De Ziua Drapelului Naional, la
Câmpina, oficialităile au ales să stea deoparte și au preferat să așeze în prim-planul
manifestărilor aciunile cu și despre copii, cei care sunt la vârsta la care încep să
pătrundă semnificaia acestor evenimente și care au rolul de a duce importana lor
către generaiile următoare.
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Colegiul Naţional “Nicolae Grigorescu” se mândreşte, şi
anul acesta, cu o medie de 10 la Bacalaureat
Alexandra Ioana Buzăoiu (foto), de la
Colegiul Naional “Nicolae Grigorescu”
din Câmpina, este unul dintre cei nouă
absolveni prahoveni care au încheiat
Bacalaureatul cu media 10. Peste 72%
dintre absolvenii liceelor din municipiu
care au susinut examenul în sesiunea de
vară au reușit să-l promoveze.
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Noile criterii pentru impozitarea imobilelor
din Câmpina taxează proprietarii de clădiri
sau terenuri abandonate
Primăria Câmpina a organizat, în luna iunie,
o dezbatere publică privind criteriile şi
pragurile de punctaj pentru stabilirea
încadrării fiscale a proprietarilor din
intravilanul Municipiului Câmpina. Ulterior,
un proiect pe acest subiect a fost adoptat
de Consiliul Local Câmpina.
La dezbaterea din 17 iunie
au fost invitați toți cetățenii interesați de subiectul criteriilor
în funcție de care se va stabili
încadrarea fiscală a proprietăților din Municipiul Câmpina.
Consiliul Local a adoptat, apoi,
hotărârea în care se regăsesc
punctajele acordate fiecărui
criteriu în parte, stabilite conform expunerii de motive îna-

intate de membrii Comisiei
pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, ecologie și protecția
mediului și potrivit raportului
de specialitate aferent.
De remarcat este, printre
altele, că vor obține din start 10
puncte, din totalul maxim de
50, proprietățile abandonate,
ceea ce va duce la creșterea
semnificativă a impozitului

pentru acestea. De asemenea, în
cazul clădirilor neîngrijite sau
lăsate neterminate, conform
grilei se alocă patru puncte,
care de asemenea vor contribui
la majorarea impozitului.
Criteriile sunt împărțire în
șase categorii, evaluând, pentru
fiecare proprietate în parte:
 gradul de echipare edilitară (electricitate - 2 puncte,
apă - 2 p., canalizare menajeră 2 p., canalizare pluvială - 2 p.,
gaze naturale - 2 p.);
 accesul la servicii publice
(iluminat public stradal - 2 p.,
distanță <500 m față de o școală - 1 p., distanță <500 m față de
o grădiniță - 1 p., distanță <500
m față de o unitate medicală
sau cabinetul unui medic de

familie - 1 p., distanță <500 m
față de spațiu de joacă pentru
copii - 1 p.);
 accesibilitate (distanță
<500 m pentru accesul la
transport public - 3 p., aliniere
la rețeaua publică de circulație
- 3 p.);
 calitatea drumurilor publice/calitatea mediului (drum
asfaltat - 2 p., drum betonat sau
pietruit - 2 p., drum de pământ
- -1 p., distanță < 200 m zone
poluate - -1 p.);
 atractivitate/ centralitate/
potențial de reprezentare și
valoare pe piață (distanță <100
m față de zona centrală - 2 p.,
distanță <200 m față de zona
comercială - 2 p., distanță <300
m față de parc/zonă de agre-

ment - 3 p., zona rezidențiala
L1,2,3,4, Is2/L2/SP2 - 3 p., zona
comercială Is, Is/L1,2,3, Is/ID 4 p., zona centrală - 5 p.,
terenuri aliniate la drumuri
publice sau cu acces asigurat la
drum public din cartierele
Muscel, Câmpinița, Slobozia,
Uniunea Europeană - 1 p., aliniere la Bd. Carol I, Bd. Culturii,
Bd. N. Bălcescu, str. I.H. Rădulescu, str. Er. Bogdan Vasile,
str. Romaniței - 1 p., distanță <
200 m de un obiectiv cultural,
turistic, monument istoric de
cult - 2 p.), patrimoniu natural
și construit (apartenența la
zone protejate istoric/arhitectural - 1 p., abandon - 10 p.,
construcții/fațade neîngrijite și
neterminate - 4 p.).

Fonduri de 150.000 de lei alocate de la bugetul local, în 2019, bisericilor din municipiu
Consiliul Local Câmpina a adoptat
hotărârea care stabilește
fondurile alocate, în acest an, de
la bugetul local, unităilor de cult
religios din municipiu. Sumele
sunt destinate lucrărilor de
reparaii, construcii, pentru
realizarea de pictură bisericească
sau pentru finalizarea lucrărilor
începute anterior la aceste
obiective.
Potrivit prevederilor documentului
amintit, de aceste sume beneficiază biserici ortodoxe, dar și lăcașuri aparținând altor culte recunoscute legal în
România.. Pentru cele ortodoxe, suma
totală a fost comunicată Protoieriei, care
a înaintat Consiliului Local propunerea
privind repartizare fondurilor către
fiecare parohie în parte.
Astfel, în luna mai, legislativul local a
adoptat hotărârea potrivit căreia lăcașurile de cult din municipiu vor beneficia, în acest an, de un sprijin total de
150.000 de lei de la bugetul local, în
scopul amintit. Sumele au fost reparti-

zate astfel:
- Parohia “Sf. Mc. Dimitrie” - 14.000
de lei;
- Parohia “Naşterea Maicii Domnului” - 14.000 de lei;
- Parohia “Sf. Nicolae” - 14.000 de lei;
- Parohia “Sf.Treime” - 14.000 de lei;
- Parohia “Sf. Voievozi” - 18.000 de lei;
- Parohia “Sf.Andrei” - 14.000 de lei,
- Parohia “Înălțarea Domnului” 27.000 de lei;
- Biserica “Sf.Pantelimon”, Spitalul
Municipal Câmpina - 7.000 de lei
- Parohia Romano - Catolică “Sf.
Anton de Padova” - 14.000 de lei;
- Biserica Creștină Adventistă de
ziua a 7-a (Comunitatea Câmpina - Sălaj
nr. 1) - 3.500 de lei;
- Biserica Penticostală “Emanuel”
(str. 24 Ianuarie, nr. 2 A) - 3.500 de lei;
- Biserica Penticostală Betel (Calea
Doftanei, nr. 112 B) - 3.500 de lei;
- Biserica Creştin Baptista Maranata
(Str. George Coşbuc, nr. 20) - 3.500 de
lei.
Prevederile hotărârii Consiliului

Local mai stabilesc și că aceste sume se
alocă doar cu scop precis, astfel încât
beneficiarii trebuie să depună, pe lângă
o cerere pentru sprijinul financiar, și
documente justificative, inclusiv devize
de lucrări, copii după autorizațiile de
construcție, declarație pe propria răs-

pundere a solicitantului că va folosi
sprijinul financiar solicitat exclusiv
pentru realizarea lucrărilor menționate
în documentația atașată cererii-tip sau
chiar fotografii care să ateste stadiul
existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări.
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Municipiul Câmpina, pe lista localităților
afectate de fenomenele meteo extreme
din ultimele săptămâni
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Prahova a formulat, la jumătatea lunii iunie, o
nouă cerere de alocare de fonduri din partea
Guvernului, pentru lucrări de reparaţii la
infrastructura afectată în urma calamităţilor
naturale din perioada iunie-mai. Nota de plată,
în urma pagubelor produse de inundaţii şi
alunecări de teren, sare de 141 de milioane de
lei la nivel judeean. Pe lista localităilor
afectate se regăsește și municipiul Câmpina.
Autoritățile locale au transmis, pe 12 iunie, către Prefectura Prahova, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Județean în
Construcții și Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, o informare cu privire la pagubele
produse de fenomenele meteo
extreme înregistrate pe raza
localității în mai și în prima
parte a lunii iunie. Potrivit acestui bilanț oficial, trei locuințe au fost inundate și deteriorate, pe străzile Cărămidari,
Pădurii și Prundului.
“De asemenea, pe DJ 207, la
aproximativ 800 de metri de
Spitalul de Psihiatrie Voila, pe
partea dreaptă a sensului de

mers spre comuna Șotrile, a
fost reactivată o alunecare de
teren produsă la data de
06.04.2018, producându-se o
surpare care a avansat sub covorul asfaltic aproximativ 1015 cm față de cât era la data de
09.05.2019, când a fost făcută
constatarea comisiei numite
conform Ordinului prefectului.
Având în vedere că această alunecare de teren este în evoluție,
zona va fi monitorizată permanent și vă vom sesiza cu privire
la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente
deosebite”, se arată în documentul amintit.
Probleme pe acest tronson
al DJ 207 au fost semnalate în-

că din 2014 când, aproape de
Spitalul Voila, carosabilul a
luat-o la vale, cu tot cu zidul de
protecție.
Anul trecut, o alunecare de
teren a afectat din nou șoseaua,
la aproximativ un kilometru
distanță de spital, iar fenomenul s-a reactivat în primăvara
acestui an, pe fondul precipitațiilor abundente.
La momentul transmiterii
raportării către Prefectură, alu-

Municipiul Câmpina, model în privina
ritmului de accesare a fondurilor europene

afectat carosabilul și au dus
deja la prăbușirea, aproape în
totalitate, a unei magazii.
Autoritățile locale au semnalat în repetate rânduri că
acolo este nevoie de lucrări de
amploare, pe care este practic
imposibil să le realizeze exclusiv cu investiții din bugetul
local, și că intervențiile sunt urgente pentru că este o chestiune de timp până când versantul
o va lua cu totul la vale.

Locul de joacă de la Grădinia
“Iulia Hasdeu” s-a înnoit
Finalul de an școlar a venit cu un cadou pentru copiii de la
Grădinița “Iulia Hasdeu” din Câmpina. Locul de joacă din
curtea unității de învățământ a fost modernizat, lucrările fiind
realizate în regie proprie de administraţia locală, sub
coordonarea viceprimarului Adrian Pițigoi și la propunerea
primarului Horia Laurențiu Tiseanu, prin Atelierul de Infrastructură Urbană din cadrul Primăriei Câmpina.
Piesele mai vechi au fost recondiționate, iar locul de joacă a
fost dotat cu un tobogan nou și covor de tartan, care să-i
protejeze pe cei mici în cazul unor căzături.

Câmpina a avut parte,
la începutul lunii iunie,
de o vizită cu o
însemnătate aparte. O
delegaie din Moldova
a poposit aici,
împreună cu
reprezentanii ADR
Sud Muntenia.
Conducerea ADR Sud Muntenia a condus delegația din
Moldova într-o vizită care inclus popasuri puține, însă la
obiective elocvente pentru activitatea pe care o derulează. Iar
unul dintre ele a fost la Câmpina, localitatea prahoveană
care, în ultimul an, ca și în anii
trecuți, a reușit să semneze, pe
bandă rulantă, contracte de
finanțare pentru obiective
deosebit
de
importante,
atrăgând astfel în municipiu
bani europeni, din fonduri nerambursabile.
Pentru autoritățile locale, a

necarea se manifesta pe o lungime de aproximativ 30 de metri, avea patru metri adâncime,
“iar planul de alunecare, perpendicular pe axum drumului,
se întindea pe o lungime de aproximativ 80 de metri liniari”.
O altă zonă din Câmpina,
sensibilă la astfel de fenomene,
este strada Plevnei. Aceeași informare arată că, în cinci
puncte diferite, se manifestă
alunecări de teren care au

fost o nouă recunoaștere a
eforturilor depuse, în scopul
contractării fondurilor comunitare.
Oaspeții au poposit la Muzeul Memorial “Iulia Hasdeu”,
acolo unde, în curând, vor începe ample lucrări de reabilitare, în cadrul unui proiect în
valoare de 15.810.886,31 de lei
finanțat în proporție de 98%

din Programul Operaţional Regional 2014 - 2020.
În luna martie a acestui an,
Câmpina a semnat și cel mai
important contract al său, din
punct de vedere valoric, pentru
un proiect din fonduri europene. Este vorba despre „Creșterea eficienței energetice în Spitalul Municipal Câmpina”, în
valoare de 26.528.353,25 de lei.
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Tenaris CineLatino
a revenit,
la Câmpina,
la începutul lunii iulie
Festivalul de film Tenaris
CineLatino, organizat anual de
Silcotub în cele trei orașe în care
compania are unităi de producie
(Câmpina, Călărași și Zalău), a
revenit, în primul weekend al lunii
iulie, în municipiul prahovean, cu
două proiecii în aer liber, la care
cinefilii au putut asista gratuit.
TenarisCineLatino a devenit, la Câmpina, cel
mai așteptat eveniment dedicat filmului, organizatorii venind, de fiecare, cu propuneri valoroase
pentru cinefilii din municipiu.
În 2019, spectatorii au avut parte, ca de fiecare dată, de experiențe culturale unice. „Ultimul
an a adus producții extraordinare atât în cinematografia românească, dar și în cea din zona latino,
cu filme ce completează foarte bine mesajele de
conexiune între culturi, de diversitate și autenticitate pe care încercăm să le transmitem către
comunitățile noastre”, a spus Codruța Hodrea,
manager Relații cu comunitatea TenarisSilcotub,
compania care susține acest eveniment dedicat
întregului oraș.
Proiecțiile, la care intrarea a fost liberă, au
avut loc pe 6 și 7 iulie, în parcul „ Regele Mihai I”
(fostul Parc Soldat) din Câmpina, în aer liber, de la
ora 22.00 în fiecare zi. Intrarea a fost liberă și
numeroși câmpineni au răspuns invitației de a
viziona “Parking”, cel de-al patrulea lungmetraj
semnat de Tudor Giurgiu, lansat cu numai câteva
săptămâni în urmă, la Festivalul Internațional de
Film Transilvania (TIFF). Duminică, organizatorii
au pregătit, pentru spectatori, o producție latinoamericană recentă, care a făcut deja senzație pe
plan internațional. “Păsări Călătoare”, un film ce a
impresionat criticii de film din întreaga lume, a
adus în atenția cinefililor din Câmpina fenomenul
care a făcut ca o civilizație veche de mii de ani să
fie coruptă de dorința unor câștiguri rapide.
Festivalul TenarisCineLatino a bifat, în 2019,
cea de-a VIII-a ediție. TenarisSilcotub organizează acest eveniment alături de Fundația PROA, care
are misiunea de a gestiona programele culturale
ale Tenaris la nivel mondial, și Asociația pentru
Promovarea Filmului Românesc, care organizează
an de an Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF).
Festivalul TenarisCineLatino este în concordanță cu sprijinul oferit de compania Tenaris
unor festivaluri de film din diferite regiuni ale
lumii, printre care Latin Wave în Houston, SUA și
în Calgary, Canada; Cinelatino în Bergamo, Italia;
Festival de Cine Latinoamericano în Monterrey,
Mexic, organizate împreună cu parteneri locali
precum Muzeul de Arte Frumoase din Houston;
Festivalul Internațional de Film Calgary; Festivalul
Internațional de Film Bergamo; Festivalul Internaţional de Film Monterrey.
Nu trebuie uitată contribuția pe care Tenaris o
are în susținerea performanței. Și amintim, la acest capitol, bursele acordate celor mai merituoși
liceeni, de care, în acest an, beneficiază și 31 de
elevi din Câmpina.

Finanțare de la bugetul local
pentru manifestările culturale,
sportive și educative organizate
în municipiu, în acest an
Evenimentele organizate, pe parcursul lui 2019, prin instituiile subordonate
Consiliului Local Câmpina vor beneficia de finanare de la bugetul local în valoare
de 736.000 de lei.
În ședința din luna aprilie, aleșii
locali au aprobat repartizarea acestei sume pe instituții organizatoare
și evenimente. Cea mai mare parte a
fondurilor, 450.000 de lei, merge
către Casa Tineretului, în agenda
căreia se află, însă, și cele mai de
amploare manifestări. Vorbim, la
acest capitol, despre Serbările toamnei, pentru care a fost alocat un
buget de 170.000 de lei, și spectacolul din seara de Revelion pentru
care, cu tot cu show-ul pirotehnic,
municipalitatea este dispusă să
plătească 95.000 de lei. În 2019,
Serbările toamnei vor include, în
prima zi, și a XXIV-a ediție a festivalului “Hora Prahoveană“.
Pe listă se regăsește și suma de
33.350 de lei, contribuția de la bugetul local la organizarea Târgului
Mierii. O alocare consistentă mai
apare în dreptul Festivalului JazzRock, programat pentru prima decadă a lunii august, care va primi, de la
bugetul local, suma de 35.000 de lei.
Aceeași sumă ajunge, anul acesta, și
la ansamblul folcloric al Casei Tineretului. Aleșii locali au mai decis
să pună deoparte 20.000 de lei
pentru luna septembrie, când va
avea loc premierea elevilor cu rezultate deosebite și a sportivilor care
au obținut titluri de campioni sau
vicecampioni la concursurile naționale. Tot în toamnă, mai exact în luna octombrie, este programat un alt
eveniment devenit tradiție la Câm-

pina. Pentru Nunta de Aur, autoritățile
vor contribui cu suma de 10.000 de lei.
Casa de Cultură “Geo Bogza” are
alocată, pentru evenimentele organizate
în 2019, suma de 250.000 de lei,
repartizată celor 23 de proiecte a
căror finanțare a fost aprobată de
Consiliul Local, din bugetul municipiului. Cea mai mare sumă,
60.000 de lei, va fi direcționată
către organizarea Festivalului de
Teatru “Mircea Albulescu”. Deși
aflat oarecum la început, în cele câteva ediții derulate până acum festivalul și-a demonstrat potențialul și
este de înțeles de ce autoritățile au
ales să susțină șansa acestuia de a
deveni, ca Târgul Mierii, de exemplu,
sau Câmpina Open MTB, o manifestare simbol pentru municipiul prahovean.
Încă 38.000 de lei vor fi utilizați
pentru finanțarea ansamblului
“Ghiocelul”, ai cărui membri reprezintă Câmpina cu succes, de fiecare
dată, nu numai la evenimente de pe
plan local și județean, ci și în țară
sau chiar peste hotare, mai ales la
festivalurile organizate în localitățile înfrățite cu municipiul prahovean.
Spectacolele de Crăciun din
acest an vor beneficia de o finanțare
de 10.000 de lei de la bugetul local.
Tot în contul bugetului Casei de
Cultură “Geo Bogza” apare sprijinul
acordat de administrația locală
pentru tipărirea a patru noi volume

din colecția “Câmpina patrimoniu
cultural”. Este vorba despre “Câmpina, pe vremea bunicilor noștri” de
Alin Ciupală (6.000 de lei), “Trei
crai plus infernul” de Constantin
Trandafir (4.800 de lei), “Mărturiile
contemporanilor la făurirea României Mari” (editarea volumului) de
Codruț Constantinescu (3.500 de
lei) și “Monografia orașului Câmpina: istoric și documente” de Stoica
Teodorescu (7.000 de lei).
20.000 de lei este bugetul alocat
evenimentelor planificate de Biblioteca Municipală “C. I. Istrati”, în
2019. Potrivit anexei atașate hotărârii Consiliului Local, 7.000 de lei
au fost direcționați către Concursul
de teatru pentru elevi, iar sume mai
mici vor fi utilizate pentru evenimente precum Ziua Bibliotecii Municipale Concursul de creație literară pentru elevi și Concursul “Cartea anului”.
Documentul amintit prevede un
buget de 16.000 de lei pentru Muzeul Memorial “B. P. Hasdeu” , pentru cele două evenimente emblematice înscrise în agenda din 2019 a
instituției. “B. P. Hasdeu - in memoram” și “Sărbătoarea celor 2
Iulii” încheie provizoriu șirul nenumăratelor manifestări culturale de
înaltă ținute găzduite aici și care vor
fi reluate, cu siguranță, după finalizarea lucrărilor de reabilitare a
muzeului, care ar trebui să înceapă
în toamna acestui an.
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Drapelul, simbolul național
al României, celebrat
într-un mod inedit la Câmpina
Slujbă religioasă, alocuiuni,
parade militare și, de obicei,
depuneri de coroane la
monumentele eroilor. Cam acesta
este scenariul clasic după care se
derulează evenimentele prilejuite
de sărbătorile naionale. De Ziua
Drapelului Naional, la Câmpina,
oficialităile au ales să stea
deoparte și au preferat să așeze
în prim-planul manifestărilor
aciunile cu și despre copii, cei
care sunt la vârsta la care încep
să pătrundă semnificaia acestor
evenimente și care au rolul de a
discurs susținut de reprezentantul care au fost organizat atelierele de creație,
duce importana lor către
organizatorilor, col. (r) Marian Dulă, preșe- unde au realizat diverse obiecte în culorile
generaiile următoare.
dintele Asociației Cadrelor Militare în Re- drapelului național.
La Ziua Drapelului Național au participat, anul acesta, ca de altfel la fiecare manifestare de acest fel, reprezentanți ai administrației publice locale și cetățeni de onoare ai municipiului, o delegație din partea Asociației Cadrelor Militare în Rezervă
și Retragere, un detașament de la Școala de
Agenți de Poliție “Vasile Lascăr”, un detașament de pompieri militari de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență
și jandarmi, dar, față de edițiile anterioare,
și foarte, foarte mulți copii.
Partea oficială a manifestării a cuprins
momentul înălțării tricolorului, un scurt

zervă și Retragere, dar și consilier personal
al primarului Horia Tiseanu, și momentul
în care zeci de baloane tricolore au fost
înălțate din parcul “Regele Mihai I”.
După cum spuneam, mai mult accent a
fost pus pe evenimentele care au urmat, ai
căror protagoniști au fost copiii. Grupul
“Mugurași de primăvară” al Clubului Copiilor, Grupul “Celesta” al Colegiului Național “Nicolae Grigorescu” și Corul “Lira”
de la Liceul Tehnologic Energetic și Colegiul Tehnic Forestier au susținut momentele artistice în ton cu evenimentul, iar apoi
copiii s-au regrupat în zona corturilor în

Anual, din 1998, la data de 26 iunie este
celebrată Ziua Drapelului Național, pentru
a marca ziua de 26 iunie 1848, când
Guvernul revoluționar a decretat ca
Tricolorul - roșu, galben și albastru - să
reprezinte steagul național al tuturor
românilor. Cele trei culori împărțite în mod
egal reprezintă principiul egalității,
orientarea culorilor în sus semnifică
verticalitatea, cifra trei este numărul perfect.
Evenimentele de anul acesta au fost organizate prin Casa Tineretului, cu sprijinul
Primăriei și Consiliului Local Câmpina.

Câmpina și-a omagiat eroii, pe 9 Mai, la data cu
triplă semnificaie pentru români
Sărbătoarea de 9 Mai are, pentru români, triplă
semnificaie, amintind de ziua proclamării
independenţei de stat (9 mai 1877), victoria
Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război
Mondial (9 mai 1945) şi Ziua Europei.
Reprezentanți ai administrației locale și ai formațiunilor
politice prezente la Câmpina,
alături de cei din partea unităților școlare, cultelor religioase,
asociațiilor de veterani și cadre
militare în rezervă, dar și
detaşamente de la Școala de
Agenți de Poliție “Vasile Lascăr”, Colegiului Național Militar “Dimitrie Cantemir”, Inspectoratul Județean de Jandarmi și
Inspectoratul Județean pentru
Situații de Urgență au marcat
pe 9 Mai, la Câmpina, Ziua
Eroilor, o sărbătoare cu adâncă
semnificație pentru localitatea
prahoveană care a plătit în vieți
omenești tributul istoric. “Ceremonia noastră se desfăşoară în
Cimitirul de Onoare al Eroilor
municipiului, care a fost înfi-

inţat pentru a primi eroii căzuţi
la datorie în luptele de pe Valea
Prahovei, de la Buşteni, Azuga
şi Predeal, în anul 1916. Câmpina a dat un uriaş tribut de
sânge pe câmpurile de bătălie
şi nu numai. În Cimitirul de
Onoare al Eroilor se găsesc
crucile eroilor din Războiul de
Întregire Naţională, din Al Doilea Război Mondial, ale civililor
decedaţi în timpul celor două
bombardamente asupra instalaţiilor petroliere, în august
1943 şi mai 1944, dar şi ale
eroilor din evenimentele din
Decembrie 1989. Astăzi, de
Ziua Eroilor, este de datoria
noastră să le mulţumim şi să le
aducem un omagiu pentru
jertfa lor. Doresc să subliniez
că istoria noastră este plină de

oameni care au murit pentru a
servi interesului naţional, cei
mai mulţi dintre ei rămaşi necunoscuţi. Avem datoria, peste
timp, să le îndeplinim dorinţa
de a trăi într-o ţară demnă şi
liberă. Cu prilejul Zilei Eroilor
şi a Înălţării la Ceruri a Fiului
lui Dumnezeu, Iisus Hristos, ne
înclinăm frunţile, cu smerenie,
în faţa străbunilor care au
făurit poporul român şi au

apărat cu preţul vieţii lor fruntariile ţării, în toate epocile. Fie
ca pilda lor să ne dea curaj şi
încredere în forţele noastre!
Dumnezeu să-i odihnească în
pace”, a spus primarul municipiului, Horia Tiseanu.
La finalul evenimentului din
9 Mai, participanții au asistat la
slujba oficiată în memoria eroilor câmpineni căzuți pe front,
în Al Doilea Război Mondial.
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Guvernul
a aprobat
modelul
steagului
municipiului
Câmpina
Guvernul României a
adoptat, la finalul
lunii iunie, proiectul
de hotărâre referitor
la modelul steagului
municipiului
prahovean Câmpina.
Modelul de steag aprobat
în ședința de Guvern este cel
prevăzut de hotărârea de
Consiliul Local adoptată la
Câmpina în martie 2018.
Principalul element este
stema localității, aprobată de
asemenea de Guvern, încă
din 2003.
Pe steagul localității se
regăsesc simbolurile municipiului prahovean: castelul
Julia Hasdeu, soarele (deoarece Câmpina este considerat orașul cu cele mai multe
zile însorite pe an), o sondă simbolizând vechile activități de extragere a petrolului
- și coroana murală cu cinci
turnuri, care indică rangul
de municipiu al așezării.
Consilierii au decis ca
steagul să aibă fond alb (culoare care este un simbol al
păcii și care reprezintă puritatea, adevărul, măreția, dar
și compasiunea). Pe stemă
apar culorile verde (natura,
viața, tinerețea, renașterea,
speranța, vigoarea și prospețimea), albastru (aerul, apa
- râurile Doftana și Prahova,
blândețea, frumusețea, buna
credință, dar și legea creștină) și roșu (simbolul măririi,
al bucuriei, dar și al îndrăznelii, al generozității, energia
strămoșească).
În partea de sus, steagul
este inscripționat cu statutul
localității, “Municipiul”, iar
în partea de jos cu denumirea, “Câmpina”.
Modelul a fost realizat de
o firmă specializată în heraldică, proiectul fiind supus
întâi aprobării Consiliului
Local. Ulterior, conform legii, acesta a trebuit adoptat
și prin hotărâre de Guvern.
Fiecare unitate administrativ-teritorială poate supune aprobării Guvernului
steagul propriu și unic în
baza autorității deliberative.
Forma și dimensiunile sunt
cele stabilite, conform legii,
pentru drapelul României.
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Performană pentru municipiul Câmpina
Patru absolvenii de
gimnaziu de la școli
din Câmpina au reușit
performana să
încheie cu media 10
Evaluarea Naională,
primul examen
important susinut de
ei. Trei foști elevi ai
Colegiului Naional
“Nicolae Grigorescu” și
unul de la Școala
Gimnazială centrală au
predat lucrări
impecabile atât la
proba scrisă la Limba
și literatura română,
cât și la Matematică.
Al doilea municipiu al județului a făcut, anul acesta,
prin elevii săi, o figură foarte
frumoasă, adjudecându-și patru din cele 12 medii de 10 obținute în Prahova, la Evaluarea
Națională.
Performanța a fost reușită
de Irina Larisa Coman (Colegiul
Național “Nicolae Grigorescu”),
Iris Ionescu (Colegiul Național
“Nicolae Grigorescu”), Tania
Maria Mincu (Colegiul Național
“Nicolae Grigorescu”) și Andreea Maria Ștefania Neacșu
(Școala Gimnazială Centrală).
Per total, rezultatele înregistrate în școlile din Câmpina au
fost semnificativ peste media
județeană și mult peste cea națională. Mai precis, din 313
absolvenți, 303 s-au prezentat
la ambele probe ale Evaluării
Naționale, iar 268 dintre ei adică 88,45%, au obținut medii
peste 5,00, față de numai 84%
procentul înregistrat la nivel de
județul și doar 73,2% procentul

16 note de 10, în 2019,
la Evaluarea Națională

pe țară.
Cele mai bune rezultate sunt
trecute, și anul acesta, în dreptul Colegiului Național “Nicolae
Grigorescu”, unde 58 de candidați, din cei 59 înscriși, au avut
medii peste 5,00, iar trei dintre
ei au încheiat examenul, cum
spuneam mai devreme, cu media 10. În afară de cele șase
note maxime ale lor, alți doi
colegi de promoție de la CNNG
au avut nota 10 la Matematică.
Așadar, colegiul câmpinean se
mândrește, la această Evaluare
Națională, cu nu mai puțin de

opt note de 10, trei la Limba și
literatura română și cinci la
Matematică.
Rezultate excepționale au
fost înregistrate și la școala
Gimnazială “B. P. Hasdeu”, singura din municipiu unde toți
candidații înscriși la Evaluarea
Națională, 73 în total, au avut
medii peste 5,00. Cel mai bun
rezultat a fost al Elenei Alexandra Sandu, care a terminat examenul cu media 9,95. De asemenea, la această unitate de
învățământ au fost obținute
patru note de 10, una la Lb. și

literatura română și trei la
Matematică.
Vești bune au venit, după
Evaluarea Națională, și pentru
Școala Gimnazială “Ion Câmpineanu”. Aici, din 74 de absolvenți înscriși la Evaluarea Națională, 70 s-au prezentat la
ambele probe de examen, iar 62
au avut medii peste 5.00. Doi
candidați au luat 10 la Lb. și
literatura română, unul dintre
ei fiind Ștefan Calmâc, cel care
a avut și cea mai mare medie
din școală: 9,80.
În galeria rezultatelor foarte

bune nu putem să nu includem
și Școala Gimnazială Centrală,
cea care a dat unul dintre absolvenții prahoveni cu media
10 la Evaluarea Națională din
acest an. În total, în unitatea de
învățământ, din 73 de candidați
înscriși și prezenți la examen,
65 au avut medii peste 5,00.
Școala Gimnazială “Al. I.
Cuza” a participat la Evaluarea
Națională cu numai 12 absolvenți, câți s-au prezentat din cei
14 înscriși la examen. Doar opt
au avut medii peste 5,00, iar cel
mai bun rezultat la nivelul
unității de învățământ a fost
7,55.
Prezență slabă a fost și la
Școala Gimnazială nr. 3, care a
înscris la Evaluarea Națională
doar 13 absolvenți, din care doi
au absentat la examen. Din
păcate, nici cei care s-au prezentat la ambele probe nu au
avut rezultate notabile, ba din
contră. Doar doi au obținut
medii peste 5,00, iar cel mai
bun rezultat la nivelul unității
de învățământ a fost o medie de
6,25.
Clasamentul pe municipiu,
după Evaluarea Națională, se
încheie cu Liceul Tehnologic
Mecanic. Doar șapte absolvenți
de gimnaziu de aici s-au înscris
la examen și numai cinci s-au
și prezentat la ambele probe, iar
cea mai bună medie pe școală a
fost doar 5,40, de altfel și singura peste 5,00 obținută la nivelul unității de învățământ.

Un absolvent de la Școala “Ion Câmpineanu”, între primii 10
admiși în liceele militare, în 2019
Admiterea în liceele militare s-a derulat după o procedură
aparte, iar rezultatele repartizării au fost afișate pe 5 iulie.
În vârful listei se află și un câmpinean.
Cu media de admitere 9,87, Radu Andrei Bănică, absolvent al Școlii Gimnaziale “Ion Câmpineanu”, a avut al optulea rezultat la nivel național și al doilea
din Prahova repartizat pe locurile din
liceele militare. A fost, de asemenea, cea
de-a treia medie admisă la Colegiul
Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza ,
unul dintre cele mai bine cotate licee nu
numai la nivel județean, ci chiar la nivel
național.
El va mai avea colegi, la Breaza, alți
doi câmpineni: Ana Maria Teodora

Tudor și Daniel Andrei Soare, ambii
absolvenți ai Școlii Gimnaziale Centrale.
Un alt coleg de-al lor de gimnaziu și
un coleg de promoție de la C. N. “Nicolae
Grigorescu” Câmpina și-au depus dosarul, în vederea admiterii într-un liceu
militar, însă mediile lor nu au fost
suficient de mari.
În acest an, peste 400 de tineri au
susținut testul grilă la C. N. M. “Dimitrie
Cantemir”, examen suplimentar, pe lângă Evaluarea Națională, organizat în
liceele militare.
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Câmpina se mândrește, și anul acesta,
cu o medie de 10 la Bacalaureat
Alexandra Ioana Buzăoiu (foto), de la Colegiul
Naional “Nicolae Grigorescu” din Câmpina,
este unul dintre cei nouă absolveni prahoveni
care au încheiat Bacalaureatul cu media 10.
Peste 72% dintre absolvenii liceelor din
municipiu care au susinut examenul în
sesiunea de vară au reușit să-l promoveze.
Alexandra a reușit performanța de a lua 10 pe linie după
ce, în urma contestației la ultima probă, Fizică, lucrarea sa,
evaluată inițial cu 9,95, a fost
apreciată cu nota maximă. Ea a
intrat astfel în liga absolvenților de 10 la Bacalaureatul 2019.
Alexandra a învățat la specializarea Științe ale naturii, în
cadrul Colegiului Național “Nicolae Grigorescu”, unitate de
învățământ care se clasează pe
primul loc în municipiu, după
rata promovabilității, și pe locul șase la nivel județean. Toți
cei 180 de absolvenți înscriși la
Bac, în sesiunea de vară, s-au
prezentat la examen și 178
dintre ei l-au și promovat, ceea
ce se traduce într-un procent
de 98,9%.
Pe locul al doilea, la nivelul

municipiului, se află Liceul
Tehnologic Energetic, cu o promovabilitate de 68,68%, în condițiile în care examenul a fost
susținut de 182 din cei 186 de
candidați înscriși și promovat
de 125. Cea mai mare medie
obținută aici a fost 9,26.
La mică distanță, locul al
treilea este ocupat de Colegiul
Tehnic Forestier, cu o promovabilitate de 65,88%. La Bac
s-au înscris 176 de absolvenți,
s-au prezentat 170 și au promovat 112, cea mai mare medie
fiind 9,43.
Rezultate mult mai slabe au
obținut absolvenții de la “Constantin Istrati”. Din 64 de înscriși, 59 s-au prezentat la toate
probele, dar numai 15 au reușit
să obțină diploma de Bacalaureat,
rezultând o promovabilitate de

doar 25,42%. Cea mai mare
medie a fost 8,05. 25% a fost
rata promovabilității și la
Liceul Tehnologic Mecanic din
Câmpina, cu mențiunea că a-

cesta a fost reprezentat la examen doar de patru absolvenți,
toți din promoții anterioare, din
care unul singur a promovat,
cu media 7,15.

La nivel de municipiu, rata
promovabilității a fost de
72,43%, ușor sub media județeană, de 73,42%, și sub cea națională, calculată la 75,5%.

Toate locurile la liceele din Câmpina, ocupate din prima etapă a admiterii
Liceele din Câmpina au scos
la concurs, pentru admiterea
din 2019, 560 de locuri, iar
toate au fost ocupate de la
prima repartizare
computerizată, organizată pe
12 iulie. Astfel, absolvenii
rămași nerepartizai trebuie
să se orienteze, în a doua
fază a admiterii, spre alte
unităi de învăământ.
Cei 560 de candidați admiși pe locurile de la Câmpina au fost repartizați la
Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”
(168), Colegiul Tehnic Forestier (140),
Liceul Tehnologic “Constantin Istrati”
(84) și Liceul Tehnologic Energetic.
Trebuie subliniat că, anul acesta, cele 56
de locuri la clasa de Matematică-informatică de la “Grigorescu” s-au ocupat cu medii peste 8,91, specializarea
ocupând locul 10 la nivel de județ și
primul din Câmpina, în clasamentul
oficial după ultima medie de admitere.
Al doilea loc pe municipiu revine tot
unei specializări de la CNNG, Științe ale
Naturii, la care cele 28 de locuri s-au
ocupat cu medii peste 8,77.
Al treilea loc la nivelul municipiului

Câmpina i-a revenit specializării Științe
sociale, tot de la Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”, cu 56 de locuri, unde
ultima medie admisă a fost 8,17.
Și la cea de-a patra specializare de la
“Grigorescu”, Filologie (28 de locuri) s-a
intrat cu medii mari, de cel puțin 8,06.
Trebuie notat însă că, aici, cea dintâi
admisă a fost Tania Mincu, absolventă
de gimnaziu în cadrul aceleiași unități
de învățământ și una dintre cei numai
patru candidați din Prahova și 188 la
nivel național care au intrat în repartizare cu media 10, rezultată din notele
maxime obținute la ambele probe ale

Evaluării Naționale și media 10 de
absolvire a gimnaziului.
Din cei 168 de “boboci” de la CNNG,
nu mai puțin de 73 au avut medii de
admitere peste 9,00, iar 48 dintre ei au
intrat la specializarea Matematicăinformatică, unde, ținând cont de aceste
statistici, va exista una dintre cele mai
bune clase de liceu din județ.
La Colegiul Tehnic Forestier, prima
medie admisă a fost 9,28, la specializarea Economic, iar ultima - 5,72, la
clasa cu specializarea Fabricarea produselor din lemn.
Alți 84 de “boboci” vor începe cursurile,

în toamnă, la Liceul Tehnologic “Constantin Istrati”, unde au fost admiși candidați cu medii cuprinse între 4,16 (specializarea Comerț) și 7,19 (specializarea
Turism și alimentație).
Nu în ultimul rând, Liceul Tehnologic Energetic va avea 168 de elevi în
clasa a IX-a, admiși cu medii cuprinse
între 5,84 (Electric) și 9,39 (Matematicăinformatică).
Din păcate, după această primă etapă, cinci absolvenți ai școlilor câmpinene nu au fost repartizați în clasa a IX-a,
din cauza mediilor de admitere prea
mici și a numărului insuficient de
opțiuni completate de fișa de înscriere.
Aceştia vor intra în a doua etapă a repartizării (31 iulie - 1 august 2019), alături de absolvenții clasei a VIII-a care nu
au participat la distribuirea din iulie, nu
s-au înscris sau nu au avut situația
școlară încheiată înainte de această etapă.
În același timp, colegi de-ai lor au
obținut rezultate suficient de bune încât
să poată opta pentru un loc la clase din
școli de prestigiu din București. Un
absolvent de la Școala “B. P. Hasdeu” din
Câmpina a fost admis, cu media 9,81, la
Matematică-informatică, la Colegiul
Național de Informatică “Tudor Vianu”.
Specializarea ocupă locul 28 la nivel
național, cu 224 de elevi admiși, toți cu
medii peste 9,58.

8 TURISM
“Lacurile și apele
neștiute ale Câmpinei”,
tema turului ghidat
organizat în luna iunie
de Centrul de Informare
Turistică
În ultima duminică a lunii iunie,
ghidul de turism Mădălin Focșa a
pornit în fruntea grupului de turiști
în cel de-al cincilea tur gratuit al
orașului. Tema acestei ediii a fost
“Lacurile și apele neștiute ale
Câmpinei”.
“A venit vara, avem nevoie de răcoare și
verdeață, și mai ales de APĂ. Mergem așadar într-un
tur al lacurilor - amenajate și neamenajate, cunoscute și necunoscute, prezente și demult pierdute, și
chiar pe urmele unor pâraie ce străbăteau urbea
odinioară. Ne strecurăm prin locuri mai izolate,
aflăm curiozități, și în premieră socializăm puțin la
o terasă umbrită, mai ales dacă e soare arzător. O
plimbare de o după-amiază, în care ne vom bucura
din plin de orașul nostru, cu bune și rele, văzându-l
dintr-o altfel de perspectivă”. Aceasta a fost ideea de
la care au pornit organizatorii în stabilirea itinerariului celui de-al cincilea tur ghidat gratuit propus de Centrul de Informare și Promovare Turistică
de la Câmpina.

Drumeția urbană a început în Parcul Lacul Curiacul și a inclus o prezentare istorico-geografică a
sistemului de lacuri câmpinene, povestea Curiacului și a văii sale, dezvăluirea secretelor de la Lacul
Bisericii, explorarea urbană “Lacuri și pâraie pierdute“, un popas la Vlădoaia - un colț de natură uitat
și altul la Lacul Peștelui, un drum la „Broaștele” - în
sălbăticia din inima orașului - și un ocol pe la „Zalhana”.
Mădălin Foșca este hotărât să continue proiectul
și în lunile următoare, astfel că este de așteptat ca
și viitoarele teme să dezvăluie secretele municipiului, sub forma plimbărilor în aer liber care pun
orașul într-o altă lumină decât cea în care îl văd
oamenii de obicei, fie ei câmpineni sau vizitatori.

Clădirile repreze
vor fi marcate cu
Autorităile din Câmpina au decis să
marcheze clădirile din municipiu, care
sunt reprezentative din punct de vedere
istoric, cultural sau arhitectural, prin
montarea unor plăcue informative din
care vizitatorii localităii, dar și
câmpinenii să poată afla detalii despre
aceste imobile și importana lor pentru
oraș.
Consiliul Local Câmpina a adoptat deja o hotărâre în care stabilește cele
20 de clădiri pe care vor fi
montate, cel puțin în prima
etapă, plăcuțele informative, urmând ca, ulterior, să
fie alese formatul și dimensiunea marcajelor. Primăria va face demersurile
pentru confecționare și
montare, dar și pentru obținerea acordului proprietarilor imobilelor, în acest
sens.
Conform hotărârii adoptate de Consiliul Local
Câmpina în luna iunie,
plăcuțele informative vor
fi montate pe:
> Casa Căsătoriilor vila administratorilor societății Astra Română,
construită în anii 19111912;
> Policlinica Municipală - prima Casă a Asigurărilor Sociale din România, construită în perioada 1935-1938;
> corpul F al Liceului
Tehnologic Energetic Școala Germană constru-

ită în 1899;
> Școala de Poliție casa de vară a doctorului
C. l. lstrati, construită în
1889, pe domeniul lstrati;
> Liceul Tehnologic
“Constantin Istrati” - Liceul de fete “Iulia Haşdeu”,
înfiinţat în 1923 şi care a
funcţionat în clădire din
1931;
> sediul Ocolului Silvic - Aşezământul Lahovary, primul spital pentru
copii din Câmpina, înfiinţat în 1887;
> curtea Colegiului
Național “Nicolae Grigorescu” (zona sălii de
sport) - casa prinţului
Dimitrie Barbu Ştirbei,
construită la 1872 şi demolată în 2002;
> Colegiul Naţional
“Nicolae Grigorescu” primul liceu din Câmpina,
înfiinţat în 1919, care purta numele prinţului Dimitrie Barbu Ştirbei, fiind
construit pe terenul donat
autorităţilor de Martha
Ştirbei, fiica prinţului;
> cabinetele medicale

SanConfind - vila “Dr.
Gheorghiu” sau “Casa cu
lei”, construită la începutul
anilor ‘30 de celebrul arhitect Toma T. Socolescu;
> Vila “Dumitru Ştefănescu”, ulterior “Casa
cu ceas”, proiectată de
Toma T. Socolescu în 1916
şi construită în 1930;
> bloc pe Bd. Carol l,
în apropierea intersecţiei
cu Calea Doftanei - Librăria Crăciun, un simbol
al Câmpinei interbelice,
aflată alături de Școala lui
Scripca;

Biserica Catolică, construită în perioada 1904-1906

> Biserica Catolică,
ctitoria inginerului Anton
Raky, construită în perioada 1904-1906;
> Spitalul de Psihiatrie Voila - Castelul Știrbei
de la Voila, construit în
perioada 1868-1870;
> școala din Cartierul
Slobozia, construită în
jurul anului 1900. Ulterior,
Şcoala Generală nr.5;
> sediul Institutului Direcţia Tehnică a societăţii Astra Română, înființată în 1910;
> blocul în care a

Castelul Știrbei de
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entative ale municipiului
u plăcuțe informative

funcţionat Casa Cărţii,
primul sediu a Primăriei
Câmpina din perioada
interbelică, construit pe
locul Casei Carcalechi;
> sediul Grădiniţei cu
program prelungit nr.9 Vila Sava, locul unde marele George Enescu a susţinut mai multe concerte;
> Vila Crăciun, apoi
Casa Pionierilor;
> sediul Ambulanței Vila “Dr. lonescu”, construită
la începutul anilor 1900.
Aparținea dr. Ştefan lonescu,
preşedinte al Ateneului

Popular “B.P. Haşdeu”;
> Casa Raky, care a
aparţinut pionierului câmpinean al petrolului (Bd.
Culturii, nr. 35).
Hotărârea de a pune în
evidență clădirile reprezentative din municipiu și
istoria acestora se înscrie
în eforturile susținute depuse de municipalitate, în
special în ultimii ani, de a
atrage la Câmpina cât mai
mulți vizitatori cu rang de
turiști și de a dezvolta și
această latură economică
la nivelul localității.

la Voila - actualul Sp. de Psihiatrie Voila

Vila administratorilor societăii Astra
Română, în prezent Casa Căsătoriilor

Vila Dr. Gheorghiu, astăzi mai
cunoscută drept Casa cu lei

Vila Dumitru Ştefănescu, Casa cu ceas

Vila Sava, astăzi Grădinia nr. 9
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ACTUALITATE

Cadastru GRATUIT pentru
proprietățile unui număr
important de locuitori. Lista
străzilor incluse în program
În municipiul Câmpina au început, anul acesta, lucrările de Cadastru
Sistematic în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară
2015-2023, cu obiectiv general înregistrarea gratuită a imobilelor în
sistemul integrat.
În prima etapă de execuție
este inclusă măsurarea imobilelor situate în:
> Sectorul 12 (delimitat de
DN 1, str. Pictor Nicolae Grigorescu, Bd. Carol I și pârâul
Câmpinița): străzile Albinei,
Carol I doar numere impare de
la 93 la 323 (de la Fibec spre
Cornu), grădinile de la intrarea
în Câmpina dinspre Cornu,
doar partea dreaptă, Carpați,
Crișuri, Dr. Constantin Istrati,
Erou Oncioiu Petre, Gornistului, Grădinii, Înfrățirea, Licurici, Pictor Nicolae Grigorescu
(doar numerele pare de la 2 la

50), Popasului, Rahovei, Redutei (între str. Pictor Nicolae
Grigorescu și str. Rahovei),
Rozmarin, Viitorului;
> Sectorul 6 (între Calea
Doftanei, râul Doftana, Șos. Paltinu și str. Dealului): grădinile
spre râul Doftana și proprietăți
în vecinătatea fostei fabrici 21
Decembrie, cu acces din Șoseaua Paltinu până la podul de
la Zorile;
> Sectorul 34 (între Calea
Doftanei, râul Doftana, str.
Rampei, str. Muncii, str. Păcuri
și str. Fabricii): grădini între str.
Veterani și Lacul Peștelui,

Date de contact
SC Arhicad Geotop SRL - Bd. Carol, nr. 75, bl. R54, ap. 2,
Câmpina;
Ing. topograf Stoicescu Doina - tel.: 0722.489.955, fax:
0244.376.801, email: arhicadgeotop@yahoo.com
Primăria Câmpina - tel.: 0244.336.134, int. 144 sau int.
219

străzile Fabricii și Muncii (doar
numerele pare);
> Sectorul 57 (delimitat de
str. Rampei, râul Doftana, str.
Petrolistului și str. Oborului):
străzile Industriei (doar numerele pare), Oborului, Petrolistului (doar numerele pare de la
8 la 18, de la intersecția dintre
str. Industriei și str. Oborului);
> Sectorul 72 (între str.
Izvoarelor, râul Doftana și Bd.
Nicolae Bălcescu): str. Izvoarelor de la Bd. N. Bălcescu spre
str. În Luncă, până la proprietatea Văcaru.
În vederea înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul
integrat de cadastru şi carte
funciară la nivelul Municipiului Câmpina, cetățenii care au
proprietăți în zonele enumerate
trebuie să se prezinte cu actele
doveditoare ale ale dreptului de
proprietate la S.C. Arhicad
Geotop S.R.L. (în intervalul orar

9.00 –17.00) sau la Primăria
Municipiului Câmpina (lunivineri, în intervalul orar 9.00–
12.00), dar și să permită accesul pe proprietate a specialiștilor, pentru a putea efectua
măsurătorile.
“Dacă nu dețineți acte de
proprietate vă recomandăm ca,
după realizarea măsurătorilor
proprietății dumneavoastră, să

vă prezentați la Primăria Municipiului Câmpina, pentru a
obține adeverința care atestă
posesia terenului. Pentru terenurile cu proprietari neidentificați se va face înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea Unității
Administrativ Teritoriale Câmpina”, informează reprezentanții administrației locale.

Elevii școlilor de șoferi au interzis pe străzile principale din Ploiești și
Câmpina, dar și pe anumite poriuni de drumuri naionale
Probabil fiecare conducător auto a avut parte de
experiena deloc plăcută de a conduce, cu "viteza
melcului", în spatele unei mașini de școală. Și cum de
obicei - că asta-i soarta - se întâmplă fix când te grăbești
mai tare, șoferul are asigurată o porie de nervi. Pe
fondul aglomeraiei din cele două municipii ale
judeului, Ploiești și Câmpina, Poliia a luat decizia ca,
măcar la orele de vârf, instructorii să nu mai poate intra
cu elevii la volanul mașinilor-școală pe arterele
principale.
În Câmpina, interdicția vizează, potrivit unei informări
transmise de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Bd.
Carol I. Elevii școlilor de șoferi
nu mai pot conduce pe această
arteră în timpul săptămânii,
între orele 7.00 şi 9.00, respectiv între 15.00 şi 17.00, intervale în care se înregistrează
cele mai mari valori de trafic.
La Ploiești, lista arterelor
pentru care s-a luat această
măsură, tot în zilele lucrătoare,
este ceva mai lungă și include
ruta Bd. Independenței (de la
intersecția cu str. Bobâlna) Piața Victoriei- Bd. Republicii,
pe ambele sensuri de mers (pâ-

nă la intersecția cu strada Andrei Mureșanu și intersecția cu
strada Nicolae Titulescu), în intervalul 07.00 - 18.00. Un alt
traseu interzis mașinilor-școală este Bd. Republicii - de la intersecția cu strada Andrei
Mureșanu până la intersecția
cu Șoseaua Nordului (pe sensul
de mers centru către Nord),
restricția fiind valabilă între
orele 16.00 și 18.00.
Aceeași măsură este valabilă pe Bd. Republicii, pe sensul
către centru, de la intersecția cu
Șos. Nordului până la cea cu
str. Nicolae Titulescu, în intervalul 7.00 - 11.00, pe străzile
Take Ionescu și C. D. Gherea,

între 11.00 și 18.00, și pe
străzile general Vasile Milea,
Soldat Erou Călin Cătălin,
Ștefan Greceanu și Emile Zola,
în intervalele 07.00 - 11.00 și
15.00 - 18.00.
Restricții în acest sens au
fost instituite, de vineri până
duminică și în sărbători legale,
în intervalul orar 08.00-18.00,
pe DN 1- sector de drum Potigrafu - Bărcănești, DN 1- sector de drum Metro - Azuga,
DN1B - sector de drum limită
Județul Buzău - Mizil - Albești
Paleologu, DN 1A, Centura de

Est a municipiului Ploiești și
Centura de Nord a municipiului Ploiești.
IJP Prahova a arătat că măsura a fost luată pentru asigurarea unui grad de siguranță și
fluență a traficului rutier, urmărindu-se diminuarea tensiunilor ce pot fi generate de către
participanții la trafic în zonele
predispuse la ambuteiaje în
anumite intervale de timp.
O altă noutate pentru elevii
școlilor de șoferi din Câmpina
este mutarea locului de plecare
pe traseul de examen. De ani de

zile, punctul de întâlnire era în
fața Casei de Cultură “Geo
Bogza”, unul nu tocmai potrivit
pentru această activitate. Recent, el a fost mutat la fostul
poligon (foto), unde au fost
instalate deja și toalete ecologice, dar și două copertine,
sub care candidații se pot
adăposti la nevoie.
Autoritățile locale au primit
și solicitări, din partea unor
școli de șoferi, pentru a monta,
temporar, jaloane care să fie
utilizate la pregătirea viitorilor
șoferi.
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Aproape 150 de copii din toată țara la ediția
din 2019 a Festivalului-Concurs Național de
Interpretare Pianistică “Iulia Hasdeu”
A XXI-a ediie a
Festivalului - Concurs
Naional de
Interpretare Pianistică
“Iulia Hasdeu” a
reunit pe 12 mai, la
Câmpina, aproximativ
150 de copii talentai
din toată ara.
Evenimentul s-a bucurat, și
în acest an, de o participare numeroasă, concurenții - copii
începând de la vârsta preșcolară
și până la clasa a VIII-a - reușind,
ca de fiecare dată, să impresioneze
plăcut juriul, care s-a văzut în
fața unei alegeri dificile la momentul desemnării laureaților.
Festivalul-Concurs Național
de Interpretare Pianistică “Iulia
Hasdeu” este cu atât mai valoros
cu cât este o manifestare dedicată mai multor laturi creative,
reunind copii talentați la litera-

tură, în domeniul muzical sau al
artelor plastice. Nu întâmplător,
evenimentul poartă numele Iuliei Hasdeu. Concursul dedicat
copiilor care studiază pianul
cere, prin regulament, ca aceștia
să prezinte și o creație literară
sau de arte plastice.
În acest an, Festivalul-Concurs de la Câmpina (organizat
sub egida UNESCO de Asociația
Culturală “Paul Constantinescu 2009” Ploiești, în parteneriat cu
Primăria și Consiliul Local Câm-

Cei mai mici dintre câmpineni
celebraţi, pe 1 Iunie,
la Casa Tineretului
Vara capricioasă a impus o schimbare de program,
pe 1 Iunie, la manifestările dedicate
Zilei
Copilului.
Vremea urâtă nu a
putut umbri, însă,
sărbătoarea dedicată celor mai mici
dintre câmpineni,
care s-au distrat pe cinste în timpul acțiunilor
găzduite de Casa Tineretului.
Autoritățile locale sperau ca totul să se desfășoare în aer liber. Din păcate, vremea nu a permis
acest lucru, dar Casa Tineretului a fost pregătită să-i
primească pe micuții câmpineni, de ziua lor. Ploaia
nu a putut alunga entuziasmul specific anilor copilăriei, iar sărbătoriții începutului de vară s-au
bucurat din plin de evenimentele organizate cu
prilejul Zilei Copilului.
Animatorii de la Teatrul “Ancuța” au adus, în
municipiu spectacolul "Turtița Fermecată", dar și
multă voie bună, colorând atmosfera cu baloane și
atelierele de creație. În program au fost incluse
show de magie, face painting, dar și o mini-discotecă.
Copiii prezenți, de 1 Iunie, la Casa Tineretului,
s-au distrat pe cinste în ceea ce a fost, de fapt, un
preambul al celor trei luni de jocuri și relaxare din
vacanța de vară.
Pentru acțiunile organizate de 1 Iunie, la
Câmpina, Consiliul Local și Primăria Câmpina au
alocat, din bugetul local, suma de 10.000 de lei.

pina, Casa de Cultură “Geo Bogza”, Muzeul Memorial “B.P. Hasdeu”, Societatea Filarmonică Filiala Câmpina, Parohia “Sfântul Nicolae” și Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din
România) a avut, printre laureați,
și mai mulți elevi din municipiu.
Este vorba despre șase copii
pregătiți de profesorul și pianistul Hermina Tabără și de
doctorul în muzicologie Sanda
Hîrlav Maistorovici.
Dintre concurenții câmpi-

neni au fost laureați, la a XXI-a
ediție a Festivalului-Concurs
Național de Interpretare Pianistică “Iulia Hasdeu”, Eduard Ionuț
Găman (clasa a VI-a // Colegiul
Național “Nicolae Grigorescu”) Premiul I de Excelență și Premiul
“Sabin Drăgoi” pentru cea mai
bună interpretare a unei lucrări
de muzică românească pentru
pian, Eva Carina Banu (clasa
pregătitoare // Colegiul Național
“Nicolae Grigorescu”) - Premiul
I, Flavius Ștefan Găman (clasa I //

Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”) - Premiul I, Mircea Gabriel Gavrilă (clasa a VI-a //
Școala Centrală) - Premiul I de
Excelență și Premiul “Sabin
Drăgoi” pentru cea mai bună
interpretare a unei lucrări de
muzică românească pentru pian,
Emma Andreea Olteanu (clasa a
II-a // Școala Gimnazială “B.P.
Hasdeu”) - Premiul I și Sergiu
Andrei Dobrescu (clasa a II-a //
Școala Centrală) - Premiul I de
Excelență.

Prima ediţie a Festivalului de Arte de la Câmpina, o poartă deschisă
către oameni frumoşi şi talentaţi
Zeci de iubitori ai frumosului s-au
înscris la prima ediție a Festivalului
de Arte derulată la Câmpina, între 3 și
13 iulie. Evenimentul, precedat de opt
episoade reunite de organizatori sub
titlul “Prologul festivalului”, a constat
nu numai în cursurile de muzică, arte
plastice, teatru și creație literară, ci și
într-o serie de spectacole de înaltă
ținută de care câmpinenii s-au
bucurat aproape în fiecare seară.
Festivalul în sine le-a oferit
participanților cursuri de vară și
Masterclass în muzică (muzică
clasică, muzică ușoară, muzică
populară și jazz, cursuri pentru toate
instrumentele, cursuri de orchestră și
muzică de cameră, cursuri de
compoziție și muzicologie), arte

plastice (atelier de pictură), teatru
(exerciții captivante de imaginație, va
oferi tehnici de transpunere a experiențelor personale în actorie și în
viața unui personaj) și creație literară
(elaborarea mai multor lucrări
publicate în broșura festivalului).
Profesorii care au onorat invitația
au experiență artistică atât ca
profesioniști în domeniile menționate, cât și ca pedogogi, în țară și
străinătate.
Festivalul de Arte de la Câmpina
s-a dorit a fi “un dialog de vacanță de
neuitat”, nu numai cu cei 30 de
cursanți, ci și cu fiecare câmpinean
sau vizitator care a luat parte la cele
10 spectacole cu intrare liberă
organizate în perioada 2 - 13 iulie, cu

prilejul evenimentului.
Mai mult decât atât, pregătirea
acestor întâlniri a început încă din
toamna anului trecut, când a debutat
seria celor opt evenimente din
“Prologul festivalului”, organizate cu
sprijinul Primăriei și Consiliului
Local Câmpina și care au adus pe
scena și în sala de spectacole a
municipiului prahovean muzicieni
contemporani de valoare.

Pasionaţii de navomodele şi-au dat întâlnire de Ziua Copilului, la Câmpina
Câmpina a găzduit, în perioada 29 mai-2 iunie,
Campionatul Național de Navomodele, manifestare care,
pe 1 iunie, a avut o secțiune dedicată celor mai mici dintre
pasionații de modelism.
Evenimentul a avut loc pe Lacul Bisericii, fiind organizat de Federația Română de Modelism, la invitația Clubului Sportiv Auto-Navo RC din Câmpina, și a beneficiat și
de un sprijin de 5.000 de lei, din bugetul local, acordat de
Primăria și Consiliul Local Câmpina prin Casa Tineretului.
Ediția de la începutul verii a avut și o secțiune întreagă
dedicată copiilor și juniorilor.
Programul evenimentului a inclus, pe lângă cursele
clasice, și o expoziție de navomodele, cu piese aparținând
unui pasionat de modelism din Anglia, în cadrul căreia
vizitatorii au avut ocazia nu numai să admire
ambarcațiunile în miniatură, ci chiar să experimenteze ce
înseamnă această activitate, dacă erau la primul contact

cu ceea ce reprezintă navomodelismulul.
Încurajator este că, după o pauză în competițiile de
acest fel, ele au revenit la Câmpina în forță. Spunem asta
pentru că luna iunie a debutat cu Campionatul Național
de Navomodele de pe Lacul Bisericii și s-a încheiat pe
Lacul Curiacul unde, pe 29 iunie, a avut loc prima ediție a
Cupei Seva-navomodele.
Foto: Asociația Club Sportiv Auto-Navo RC Câmpina
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“Sărbătoarea celor 2 Iulii”
restaurării Muzeului Mem
Muzeul “B. P. Hasdeu” din Câmpina a găzduit
pe 2 iulie, ca în fiecare an, “Sărbătoarea celor
două Iulii”. Un eveniment prin definiie plin de
emoie și semnificaie, în 2019 a avut o
încărcătură cu totul aparte, a XXIX-a ediie
însemnând și încheierea unui capitol în istoria
edificiului.
Ediția de anul acesta a fost
una “In memoriam”, prima fără
Jenica Tabacu, fostul director al
muzeului, tragic dispărută dintre
noi la finalul lui 2018. Evenimentul a mai încheiat un capitol,
fiind ultima dată când are loc la
castel, înaintea reabilitării complete a Muzeului Memorial “B. P.
Hasdeu”, prin proiectul de aproape 16 milioane de lei derulat
din fonduri europene, al cărui
contract de finanțare a fost semnat în septembrie 2018. În prezent, clădirile muzeului, între
care rolul central îl are celebrul
castel construit de Hasdeu pentru fiica sa, Iulia, se află în stare
de degradare a elementelor structurale și nestructurale, după avariile apărute din cauze seis-

mice sau pur și simplu prin trecerea timpului. Proiectul vizează
atât clădirea principală, cât și
anexele, dar și amenajarea peisagistică. Muzeul urmează să fie
dotat cu sisteme moderne - inclusiv holograme reprezentative,
sistem interactiv de prezentare a
exponatelor, rețea pentru redarea audio a informațiilor și sisteme electronice de informare care vor aduce în fața vizitatorilor ce vor trece pragul muzeului povestea dureroasă a familiei savantului și legătura
legendară a acestuia cu fiica sa,
după moartea prematură a acesteia.
Înaintea începerii lucrărilor,
probabil în toamna acestui an,
toți cei care iubesc acest loc și
sunt pasionați de povestea fa-

milie Hasdeu, dar și cei care au
admirat-o pe Jenica Tabacu, au
fost invitați la castel, pe 2 iulie,
de la ora 11.00, la un eveniment
în care să-și aducă aminte de cea
care a transformat acest simbol
al municipiului Câmpina într-un
obiectiv a cărui poveste a ajuns

cunoscută în toate colțurile țării,
dar și peste hotare.
De altfel, momentul de deschidere a fost susținut de Nicoleta Marin, în memoria Jenicăi
Tabacu, iar în program au fost
incluse prelegerile “Lacrimi şi
poezie la mormântul Iuliei Has-

deu” (Ionel Oprişan), “Hasdeu,
filosoful” (Marian Nencescu),
“Iulia Hasdeu, un model pentru
noua generaţie” (Adriana Ungureanu) și “Medicii care au fost
mediumii lui B.P. Hasdeu” (Maria
Besciu).
Programul ediției a mai in-

"Câmpina - oraşul zilelor însorite" a reunit artişti din toată ţara,
la tabăra de creaţie de la începutul lunii iulie
ale Universului Prieteniei” şi colocviul
„Fenomenul Iulia Hasdeu”, în prezentarea
Rodicăi Rodean şi a prof. Petronela Angheluţă.
Marţi, pe 2 iulie 2019, la Castelul „Iulia
Hasdeu”, în cadrul “Sărbătorii celor 2
Iulii”, a avut loc deschiderea oficială a
taberei, urmată de lansarea colecţiei
„Cărţile Iuliei”, cele nouă volume semnate
de Liliana Albu, Petronela Angheluţă,
Andana Călinescu, Luminiţa Ignea,
Catrinel Lenga, Dorel Mancaș, Mihai
Constantin Ticu, C. Titi Nechita, Violetta
Petre, şi a volumului „Trepte în lut”,
semnat de Mioara Bahna.
Programul taberei derulate la Câmpina

a continuat, miercuri, cu un colocviu
dedicat Luceafărului poeziei româneşti,
susţinut de Elena şi Vasile Fluturel, și un
recital de poezie organizat la Biblioteca
Municipală „Dr. C. I. Istrati” Câmpina.
Ziua de 4 iulie a fost împărțită între
evenimentul “Natura inspiră lectură,
organizat de Biblioteca Municipală
Câmpina, și lansările volumelor semnate
de Emilian Marcu, Valeriu Valegvi,
Valentina Balaban, Iulia Ralia Raclaru,
Florin Mihai Fluturel.
Penultima zi a Taberei a fost dedicată
poeziei și muzicii, încheindu-se cu
tradiționalul carnaval mult așteptat de
Foto: Rodica Rodean, Vasile Fluturel

O nouă ediție, a XI-a, a Taberei de
Creaţie şi Re – Creaţie „Câmpina – oraşul
zilelor însorite” a avut loc între 1 și 6 iulie,
deschiderea oficială fiind organizată în
cadrul “Sărbătorii celor 2 Iulii”.
Acțiunea de la Câmpina a fost organizată de Asociaţia ”Universul Prieteniei”
Iași în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Prahoveni, Muzeul Memorial „B. P.
Hasdeu”, Biblioteca Municipală „Constantin I. Istrati” şi Librăria „Elstar” din Câmpina,
fiind parte dintr-o serie mai amplă de
evenimente derulate în diferite orașe ale țării.
Startul taberei a fost marcat, pe 1 iulie,
de lansarea albumului „Taberele de creaţie

participanți, iar sâmbătă cu toții s-au
întâlnit, înainte de a-și lua “la revedere”,
pentru un schimb de impresii și, neapărat,
planuri legate de viitoarea ediție.
Așa cum era și firesc, scriitorii prezenți
în Tabăra de Creație „Câmpina – oraşul
zilelor însorite” nu se puteau întoarce
acasă fără a face scurte popasuri la
obiectivele emblematice din municipiu.
Așa că, printre acțiunile literare,
organizatorii au strecurat, în cele șase zile,
și vizite la Castelul „Iulia Hasdeu”, la
expoziţia de schiţe şi desene „Nicolae
Grigorescu” și la Casa Memorială „Nicolae
Grigorescu” Câmpina.
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”, la ultima ediție înaintea
orial “B. P. Hasdeu”

clus lansarea colecției „CĂRŢILE
IULIEI” (semnate de Liliana Albu, Petronela Angheluţă, Andana
Călinescu, Luminiţa Ignea, Catrinel Lenga, Dorel Mancaș, Mihai
Constantin Ticu, C. Titi Nechita,
Violetta Petre), a volumelor “Întreţineri” - acad. Gh. Vlăduţescu,

“Oamenii Unirii” de Daniela
Şontică, “Trepte în lut” de Mioara
Bahna, “Povestea sfântului nostru război” de Constantin Kiriţescu, “Nopţi cu Inanna Lee” de
Florin Dochia și a antologiei de
poezie “Culegătorul de petale”.
De departe, cel mai emoțio-

nant moment a fost, însă, prezentarea spectacolului-omagiu “Hai,
suflete, în zbor, departe” cu
Ioana Calotă Philippide și Alexandru Philippide, Andreea Butnaru - pian şi Florin Mitrea - violoncel, membrii Ansamblului
“Muzica Viva”. Spectacolul con-

ține texte spectacol-omagju cu
texte din Arhiva Spiritistă, traduse de Jenica Tabacu și puse pe
muzica Iuliei Hasdeu, lui George
Stephănescu, Paul Constantinescu, Robert Schumann, Nadiei Boulanger, lui Alexandr
Scriabin, Johann Sebastian Bach,

Felix Mendelssohn, Frederic
Chopin.
De aproape trei decenii, pe
data de 2 iulie, Muzeul a găzduit
“Sărbătoarea celor 2 Iulii“, manifestare organizată, și în 2019, cu
sprijinul Primăriei și Consiliului
Local Câmpina.

La început de vacanţă, copiii şi-au dat întâlnire
cu lectura şi personajele de poveste
Pe 4 iulie, în Parcul Soceram a avut loc o
nouă aciune organizată de Biblioteca
Municipală “Dr. C. I. Istrati”, a cărei echipă
demonstrează că nu ia niciodată vacană de
la a încerca să le deschidă copiilor apetitul
pentru lectură și lumea fascinantă a cărilor.
Ce eveniment putea îmbina mai bine conceptul de
bibliotecă și cel de vacanță?
Conducerea Bibliotecii Municipale a arătat că vacanța mare nu înseamnă o pauză de la lectură, ci, dimpotrivă, un prilej pentru a pătrunde mai adânc în lumea
cărților. Și, dacă tot este vară, de ce să nu profiți din plin
de vremea frumoasă, în același timp? Așa s-a născut
acțiunea “Natura inspiră lectură”.
Copii, părinți și bunici, alături de scriitorii prezenți la
Câmpina în cadrul Taberei Naționale de Creație și Recreație “Câmpina, orașul zilelor însorite”, au răspuns invitației lansate de Biblioteca “Dr. C. I. Istrati” și au venit,
pe 4 iulie, în Parcul Soceram, aducând cu ei cărțile preferate ale copilăriei.
Cu prilejul acestei întâlniri, scriitoarele Vera Crăciun
şi Irene Postolache care au prezentat cele mai recente
apariţii editoriale luând parte, apoi, alături de cei mici, la
un atelier de creaţie literară.
Proiectul, care a beneficiat de sprijinul Consiliului
Local și al Primăriei Câmpina, a fost un picnic literar

prin care reprezentanții Bibliotecii, așa cum a punctat
directorul Liliana Ene Șușu, a dorit să le arate copiilor că
lectura trebuie să ocupe un loc important în activitățile
de zi cu zi, iar celor mari că, prin puterea exemplului, le
putem insufla cu ușurință noilor generații apropierea de
minunata lume a cărților, chiar în ciuda tentațiilor din
zilele noastre, caracteristice erei tehnologiei.
Pentru această acțiune, administrația locală a
contribuit cu 1.000 de lei de la bugetul local, sumă utilizată de organizatori pentru promovarea evenimentului
și pentru pregătirea unor mici surprize pentru
participanți.
Foto: Rodica Rodean

14 ADMINISTRAŢIE

Hotărârile adoptate de Consiliul
în perioada aprilie - mai 2019
Consiliul Local Câmpina s-a reunit în ședință ordinară, pe 23 aprilie, pentru adoptarea următoarelor hotărâri de interes local:
Hotărârea nr. 37 privind validarea
mandatului de consilier local al domnului
Cojocaru Mihail - Gabriel, pe locul declarat vacant;
Hotărârea nr. 38 privind aprobarea
contului anual de execuție a exercițiului
bugetar pe anul 2018;
Hotărârea nr. 39 pentru modificarea și
completarea H.C.L. nr. 13/31 ianuarie 2019
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public
de Administrare şi Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina;
Hotărârea nr. 40 privind aprobarea
bugetului local al Municipiului Câmpina și
aprobarea bugetelor ordonatorilor terțiari
de credite pe anul 2019;
Hotărârea nr. 41 privind indexarea
impozitelor și taxelor locale în Municipiul
Campina, pentru anul fiscal 2020;
Hotărârea nr. 42 privind alocarea
unor sume de bani pentru susținerea
financiară a unor manifestări culturale,
artistice, sportive şi educative organizate de
Consiliul Local, în anuI 2019;
Hotărârea nr. 43 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Pensionarilor din Municipiul Câmpina;
Hotărârea nr. 44 privind aprobarea
cumpărării de către Municipiul Câmpina a
unui teren în suprafață de 2.467,00 mp, situat în Municipiul Câmpina, str.Ecaterina
Teodoroiu;
Hotărârea nr. 45 privind transmiterea
fără plată a dreptului de proprietate asupra
unui teren aflat în domeniul privat aI Municipiului Câmpina, în suprafață de
2.418,00 mp, situat în Municipiul Câmpina,
str.Petrolistului, către Parohia Sf. Mc.
Dimitrie Câmpina;
Hotărârea nr. 46 privind aprobarea
Actului adițional la Contractul de delegare
prin concesiune a serviciului public de
gestionare a câinilor fără stăpân nr.
20.669/31 iulie 2018;
Hotărârea nr. 47 privind aprobarea
Regulamentului referitor Ia regimul
finanțărilor nerambursabile din fondurile
bugetului local al Municipiului Câmpina a-

locate pentru activităţi nonprofit de interes
local;
Hotărârea nr.48 privind modificarea și
completarea Anexei la HCL nr. 99/30 iulie
2009 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
Municipiului Câmpina, Cap. II, pct. B3;
Hotărârea nr. 49 privind emiterea Avizului Consiliului Local al Municipiului
Câmpina pentru desfășurarea activităților
de prestări servicii funerare, de către S.C.
Florăria Ally S.R.L., cu sediul în Municipiul
Câmpina, B-dul Carol I, nr. 139;
Hotărârea nr. 50 privind pentru modificarea şi completarea art. 2 la H.C.L.
nr.98/28 iulie 2016 privind aprobarea
unor reglementări referitoare la închirierea
prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public său privat al
Municipiului Câmpina;
Hotărârea nr. 51 privind modificarea
şi completarea art.9 la H.C.L. nr. 152/30 octombrie 2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la activitatea de
transport în regim de taxi şi în regim de
închiriere pe raza Municipiului Câmpina,
modificată şi completată prin H.C.L.nr.99/
28 iulie 2016;
Hotărârea nr. 52 pentru modificarea
nr.crt. 1 din Anexă la H.C.L. nr. 120/28 sept.
2006 privind aprobarea inventarierii în
domeniul privat aI Municipiului Câmpina a
imobilelor aparţinând fondului locativ de
stat, situate în Municipiul Câmpina, modificată
şi completată prin H.C.L. nr.25/28 ian. 2008;
Hotărârea nr. 53 privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafață de
135,00 mp, situat în Municipiul Câmpina,
str. Badea Cârţan, nr.6A, T 83, Cc 1039;
Hotărârea nr. 54 privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafaţă de
104,00 mp, situat în Municipiul Câmpina,
str. Badea Cârţan, nr.6A, T 83, Cc 1039;
Hotărârea nr. 55 privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafaţă
de 66,00 mp, situat în Municipiul Câmpina,
str. Badea Cârţan, nr.6A, T 83, Cc 1039;
Hotărârea nr. 56 privind aprobarea
asocierii Municipiului Câmpina cu S.C.

Neptun S.A. Câmpina şi S.C. Soceram S.A.
Câmpina, în vederea iniţierii, proiectării,
avizării şi aprobării a două Planuri Urbanistice Zonale pentru imobilele înscrise în
Cartea Funciară, cu Nr.22347 şi Nr.22530,
situate în Municipiul Câmpina, B-dul Carol I,
f.nr. (S. cumulată=7.933,00 mp), cât şi pentru imobilele cu Nr. Cadastral 25375, situat în
B-dul Nicolae Bălcescu, nr.39C (S=4.394,00 mp)
şi Nr. Cadastral 25314, situat în Calea
Daciei, f.nr. (S=13.000,00 mp);
Hotărârea nr. 57 privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu pentru
“Construire 4 (patru) locuințe P+1, cu câte
2 (două) apartamente, împrejmuire, alei
incintă (St=1662 mp)”, pe teren situat în
Municipiul Câmpina;
Hotărârea nr. 58 privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu pentru “Amplasare construcții Anexă C4 și C7, modernizare și extindere Corp C1, reconfigurare,
demolare parțială și schimbare destinație
corp C3, amenajare teren (St=6172 mp)”, pe
un teren situat în Municipiul Câmpina.
În ședința ordinară din 29 mai, Consiliul Local Câmpina a adoptat următoarele hotărâri de interes local:
Hotărârea nr. 59 privind aprobarea

contului de execuție pe trimestrul I a bugetului local al Municipiului Câmpina, a
contului de execuție a bugetului împrumuturilor externe şi interne şi aprobarea
contului de execuție pe trimestrul I a bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe
anul 2019;
Hotărârea nr. 60 privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local în Comisia de evaluare, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabile;
Hotărârea nr. 61 privind aprobarea
Organigramei și a Statului de funcții
pentru Spitalul de Psihiatrie Voila;
Hotărârea nr. 62 privind aprobarea
Organigramei și a Statului de funcții
pentru Spitalul Municipal Câmpina;
Hotărârea nr. 63 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia de concurs/examen, respectiv în
comisia de soluţionare a contestaţiilor
pentru concursul/examenul organizat în
vederea ocupării funcţiei vacante de director medical, funcţie specifică comitetului
director, la Spitalul Municipal Câmpina;
Hotărârea nr. 64 privind solicitarea
Consiliului Local al Municipiului pentru
transmiterea unui teren, în suprafaţă de

Patru noi comisii de specialitate au fos
Legislativul local a aprobat constituirea și
componena a patru comisii de specialitate, cu
sarcini clar definite privind anumite sectoare de
activitate din cadrul administraiei locale.
Comisia de negociere a prețului de vânzare a terenurilor aferente imobilelor proprietatea societăților comerciale sau persoanelor fizice care dețin în proprie-

tate clădiri cu altă destinație decât
aceea de locuinţă, terenuri ce
aparțin domeniului privat al Municipiului Câmpina, este condusă,
conform hotărârii adoptate în

luna mai, de primarul Horia Tiseanu, în calitate de președinte,
iar vicepreședinte este viceprimarul Adrian Pițigoi.
Din comisia amintită mai fac
parte Elena Moldoveanu secretarul Municipiului, Cristi
Bârligiu - șef Serviciul impozite și
taxe, Dragomir Enache - consilier
local, Viorel Bondoc - consilier
local și Ioan Petrescu - consilier

local. Secretariatul tehnic al
Comisiei va fi asigurat de Cristina
Maria Maurici, consilier în cadrul
Oficiului transport, avize.
Aceeași echipă de conducere
(primar Horia Tiseanu - președinte, viceprimar Adrian Pițigoi vicepreședinte) a fost aleasă și pentru
Comisia locală de ordine publică
a municipiului Câmpina, din care
mai fac parte Elena Moldoveanu -

secretarul Municipiului Câmpina,
cms. șef Iulian Stanciu - șef
Poliția Municipiului Câmpina,
col. Ciprian Clinciu - Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova,
Marius Vișan - director Poliția
Locală Câmpina, Lucian Adrian
Cercel - consilier local, Dragomir
Enache - consilier local și Viorel
Bondoc - consilier local. Secretariatul tehnic al comisiei va fi

ADMINISTRAŢIE

Local Câmpina

600,00 mp, Nr.Cadastral/CF 22600, situat
în Municipiul Câmpina, str.Petrolistului,
f.nr., din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, în domeniul public al
Municipiului Câmpina;
Hotărârea nr. 65 privind aprobarea
trecerii din domeniul public în domeniul
privat al Municipiului Câmpina a unui
mijloc fix cu durata normală de utilizare
consumată în vederea scoaterii din
funcţiune, valorificării şi casării acestuia;
Hotărârea nr. 66 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică a terenului în
suprafață de 5.000,00 mp, situat în Municipiul Câmpina, De604/I, T 21, Parcela P
620, Nr. cadastral 28188, CF 28188;
Hotărârea nr. 67 privind repartizarea
de sume băneşti unor unități de cult religios
din Municipiul Câmpina, în anul 2019;
Hotărârea nr. 68 privind montarea de
plăcuțe informative pe clădirile reprezentative din punct de vedere istoric, cultural și
arhitectural din Municipiul Câmpina;
Hotărârea nr. 69 privind aprobarea
constituirii unor comisii ce vor funcționa
la nivelul Municipiului Câmpina;
Hotărârea nr. 70 privind aprobarea

Programului de investiții pe anul 2019, cu
finanțare din surse proprii şi Fond IID, ce
vor fi realizate de către S.C. Hidro Prahova S.A.;
Hotărârea nr. 71 privind recalcularea
chiriei la locuinţele pentru tineri, destinate
închirierii, construite prin A.N.L., situate în
Municipiul Câmpina, str. Erupției,nr. 1D,
bl.E6, şi nr. 11, bl.E11-E13, și str. Ecaterina
Teodoroiu, nr.35B,sc. 1 și 2;
Hotărârea nr. 72 privind aprobarea
vânzării prin licitație publică a terenului în
suprafață de 318,00 mp, situat în Municipiul Câmpina, str. Slt. Erou Bogdan Vasile,
f.nr., T 67, Parcela A3585, Nr. cadastral/CF
27776;
Hotărârea nr. 73 privind atestarea
apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Câmpina a terenului în suprafaţă
de 175,00 mp, situat în Municipiul
Câmpina, str. Plevnei, nr.35, T 83, Cc 942;
Hotărârea nr. 74 privind privind
îndreptarea erorii materiale strecurate în
H.C.L. nr. 56/23 aprilie 2019 referitoare la
aprobarea asocierii Municipiului Câmpina
cu S.C. Neptun S.A. Câmpina şi S.C.
Soceram S.A. Câmpina, în vederea iniţierii,
proiectării, avizării şi aprobării a două Planuri Urbanistice Zonale pentru imobilele
înscrise în Cartea Funciar;, cu Nr.22347 şi
Nr.22530, situate în Municipiul Câmpina,
B-dul Carol I, f.nr. (S. cumulată=7.933,00
mp), cât şi pentru imobilele cu Nr.Cadastral
25375, situat în B-dul Nicolae Bălcescu,
nr.39C (S=4.394,00 mp) şi Nr.Cadastral
25314, situat în Calea Daciei, f.nr.
(S=13.000,00 mp);
Hotărârea nr. 75 privind aprobarea
închirierii prin licitaţie publică a 4 (patru)
spații comerciale (chioşcuri), în suprafaţă
utilă de 2,50 mp/fiecare, situate în incinta
staţiilor de transport în comun din
Municipiul Câmpina;
Hotărârea nr. 76 privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu pentru “Construire locuință P=1, anexă P, împrejmuire,
organizare de șantier (St=1.000,00 mp)”, pe
un teren situat în Municipiul Câmpina;
Hotărârea nr. 77 pentru modificarea
și completarea Anexei la H.C.L. nr.80/24
iunie 2016 privind alegerea comisiiIor de
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Câmpina, modificată şi completată.
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Câmpinenii trebuie să
meargă până la Ploieşti
pentru a-şi face paşaport
Câmpinenii nu mai au posibilitatea, pe durata sezonului
estival, să solicite, la punctul de lucru din municipiu,
eliberarea documentelor de călătorie. Pentru acest lucru,
ei trebuie să meargă la Ploiești. Lucrurile vor reintra la
normal abia la toamnă.
Pe fondul aglomerației de la ghișeele
din Ploiești și ținând cont că este
perioadă de concedii și la Serviciul Pașapoarte, punctul de lucru de la Câmpina și-a suspendat activitatea temporar. Potrivit informațiilor de pe portalul
epasapoarte.ro, dedicat efectuării unei
programări în vederea depunerii dosarelor pentru eliberarea pașaportului,
primele locuri disponibile la Câmpina
sunt pe 1 octombrie.
Cei care au nevoie mai devreme de
documente de călătorie trebuie să bată
drumul până la Ploiești. Luați în calcul,
însă, că primele programări disponibile
sunt abia peste două săptămâni, iar eliberarea pașaportului mai poate dura încă vreo 15 zile lucrătoare, conform legii.
Pentru a face față aglomerației din
această perioadă, Ministerul Afacerilor
Interne a decis ca, începând din 24 iunie, programul de lucru cu publicul la

Serviciul Pașapoarte să fie prelungit cu
două ore, în municipiul București și în
31 de județe, inclusiv Prahova, acolo unde
s-a constatat creșterea numărului de solicitări. Astfel, până pe 16 august, ghișeele
de la Ploiești funcționează zilnic, de luni până
vineri, în intervalul orar 08.30-18.30.
“Pentru evitarea aglomerației la depunerea cererilor de eliberare a pașaportului, solicitanții au posibilitatea de
a se programa on-line, pe site-ul
https://www.epasapoarte.ro/, iar pentru
a nu mai sta la coadă pentru a ridica
pașaportul a fost introdusă posibilitatea
expedierii pașaportului simplu electronic prin poștă. De asemenea, cetățenii pot verifica stadiul cererii lor la
adresa https://epasapoarte.ro/verifica/,
existând posibilitatea ca documentul să
fie eliberat mai devreme decât termenul
comunicat la depunerea solicitării”, au
mai precizat oficialii MAI.

st înfiinţate la nivelul Consiliului Local
asigurat de către un funcționar
public din cadrul Direcției Poliția
Locală, mai precizează hotărârea
Consiliului Local.
Și stabilirea, respectiv urmărirea lucrărilor de reparații la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Câmpina fac obiectul activității unei comisii de specialitate
înființate la nivelul Consiliului

Local conduse de viceprimarul Adrian Pițigoi - președinte și consilierul local Lucian Adrian Cercel - vicepreședinte. Din comisie
mai fac parte consilierii locali
Adrian Dochia, Robert - Cătălin
Pănescu, Severius Florin Frățilă,
Mihail - Gabriel Cojocaru, alături
de inspectorul în cadru ADPP Gabriel Ionescu, care îndeplinește și
funcția de secretar al comisiei.

Nu în ultimul rând, prin aceeași hotărâre, Consiliul Local a
aprobat constituirea Comisiei de
organizare și desfășurare a licitațiilor de vânzare, concesionare
sau închiriere de bunuri mobile
și/sau imobile ce apar, în Municipiului Câmpina, condusă de viceprimarul Adrian Pițigoi - președinte și consilierul local Monica
Clinciu - vicepreședinte, consilie-

rul în cadrul Oficiului transport,
avize Cristina MariaMaurici - secretar și consilierii locali Viorel
Bondoc, Ioan Petrescu și Mihail
Gabrile Cojocaru.
La nivelul Consiliului Local
Câmpina mai funcționează Comisia nr. 1 „Buget, finanțe, administrarea domeniului public și
privat și agricultură”, Comisia
nr.2 „Administrație publică

locală, juridic, relații cu publicul,
servicii și comerț, muncă și
probleme sociale, drepturile
omului și problemele minorităților, pază și ordine, familie
și protecție copii”, Comisia nr. 3
„Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția
mediului”, Comisia nr. 4 „Sănătate, cultură, învățământ, culte
și tineret, sport și turism”.
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O delegaie de cadre
didactice din Cimișlia,
condusă directorul
Grădiniei “Făt
Frumos”, s-a aflat la
Câmpina, în perioada
30 mai - 1 iunie.
Agenda vizitei a inclus
opriri la trei unităi de
învăământ din
municipiul prahovean.
Relațiile de colaborare între
autoritățile câmpinene și cele
din orașul Cimișlia, cu care
municipiul prahovean este înfrățit încă din primăvara lui
2015, se dezvoltă în tot mai
multe domenii. În perioada 30
mai - 1 iunie, la Câmpina s-a
aflat o delegație de dascăli de
peste Prut, condusă de directorul Grădiniței “Făt Frumos”
din Cimișlia, Liliana Nicuță.
Oaspeții au vizitat Grădinița
“Iulia Hasdeu”, Grădinița nr. 9
și Creșa Municipiului Câmpina,
dar și expoziția cu schițele lui
Nicolae Grigorescu, amenajată

Oaspeți din Cimișlia la
grădinițele din Câmpina

în incinta Casei Căsătoriilor.
Acțiunea s-a derulat în cadrul

proiectului “Noi suntem prieteni
buni”, un parteneriat încheiat,

chiar înainte de Ziua Internațională a Copilului, între cele trei

unități din Câmpina și grădinița
din Cimișlia.

Câmpina, capitala fotbalului juvenil

“Meseria de părinte se învaţă în
fiecare zi”, un proiect de suflet
derulat la Grădiniţa “Iulia Hasdeu”
Echipa Grădiniței “Iulia Hasdeu” din Câmpina a
avut, anul acesta, o inițiativă curajoasă, dar în egală
măsură interesantă şi provocatoare, cu atât mai mult
cu cât nu i-a implicat doar pe dascăli și pe copii, cât
și pe părinți, într-o mare măsură.
Lansată ca o expoziție-concurs, prima ediție a
proiectului “Meseria de părinte se învață în fiecare
zi” s-a dovedit un succes. Nu puțini au fost cei care
au răspuns invitației de a se implica în activitățile
propuse în cele trei secțiuni gândite de organizatori.
La secțiunea “Eu și familia mea” au putut fi înscrise desene și picturi realizate de copii, pe tema enunțată, în timp ce la categoria “Cea mai frumoasă fotografie, alături de copilul meu” au intrat în concurs
poze realizate de părinți.
Nu în ultimul rând, cadrele didactice înscrise au
avut și ele o secțiune dedicată, “Meseria de părinte,
exemple de bune practici“. Luând contact cu atâtea
familii și unii fiind, la rândul lor, nu doar educatori,
ci și părinți, dascălii au avut destule surse de inspirație pentru articolele, lucrările și fișele prezentate pe
acest subiect.
Vernisajul expoziției a avut loc pe 22 mai, în
cadrul unei serbări organizate de cei mai mici dintre
concurenți, la care au luat parte familiile, cadrele didactice, dar și primarul municipiului Câmpina, Horia
Tiseanu.

Iniţiativă în premieră a
unui cunoscut om de
afaceri câmpinean, CUPA
SEVA a adunat, între 5 și 7
iulie, peste 400 de copii pe
terenul de la Liceul de
Petrol din Câmpina.
Fotbalul juvenil cunoaște, la
Câmpina, o tot mai mare amploare.
În acest context s-a înscris
organizarea primei ediţii a unei
competiţii de anvergură pentru micii
fotbalişti: CUPA SEVA.

Trei zile pline de fotbal
Câmpina a devenit, pentru trei
zile, o adevărată capitală zonală
pentru fotbalul juvenil la o întrecere
onorată de numeroase echipe care
acordă atenţie sporită acestui segment de vârstă. Cupa Seva a adus la
start formaţii din Ploiești, București,
Moreni, Bușteni, Strejnic sau Câmpina cu ocazia unui eveniment de referinţă la nivelul fotbalului juvenil
prahovean. Întrecerea a adus la faţa
locului 400 de tineri jucători, reprezentând 29 de echipe care au oferit,
pe toate durata întrecerii, meciuri
palpitante, atractive, cu clipe de bucurie oferite părinţilor şi cunoştinţelor care au ţinut să fie aproape de
tinerii jucători.

Premiile Cupei SEVA
Competiția câmpineană s-a desfășurat pe patru categorii de vârstă -

copiii născuți între 2009 și 2012 –
oferind, la final, următoarea ordine
în clasamentele pe categorii de vârstă:
Grupa 2009
1. Petrolul Ploiești, 2. Champions
București, 3. Viking Ploiești
Grupa 2010
1. Școala de Fotbal Toader Ploiești, 2. Petrolul 95 Ploiești, 3. Petrolul Ploiești
Grupa 2011
1. Școala de Fotbal Emil Costea
Strejnic, 2. Școala de Fotbal Toader
Ploiești, 3. Champions București
Grupa 2012
1. Caraimanul București, 2.
Champions București, 3. CS Câmpina.
Ulterior, la “masa verde”, titlul a fost
decernat formației bucureștene.
PREMII INDIVIDUALE
Organizatorii au urmărit cu
atenţie traseul echipelor participante pentru a-i repera pe cei mai
promiţători tineri jucători prezenţi
la competiţia câmpineană. La finalul

Cupei SEVA s-au acordat şi câteva
premii individuale:
Mar Florea (Petrolul Ploiești,
2009) - cel mai bun portar;
Ștefan Manta (Petrolul Ploiești,
2009) - cel mai tehnic jucător;
Yannis Stan (Școala de Fotbal
Emil Costea Strejnic, 2011) golgheterul turneului, cu 19 goluri.

Organizare riguroasă,
rezultate remarcabile
La buna desfăşurare a maratonului fotbalistic de la Câmpina au
contribuit cavalerii fluierului Mihai
Amorăriței, Robert Nuțu, Dragoș
Pantilie, Nicolae Nițu, Eduard Pârâianu, Marcel Marin.
Un succes încă de la prima sa
ediţie, Cupa Seva ar putea deveni o
competiţie anuală în care tinerii jucători care fac paşi clari pe drumul
către afirmare să beneficieze de un
cadru adecvat în care să-și poată
demonstra măiestria.

