
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la 

 H.C.L. nr.124/26 septembrie 2019, modificată și completată prin H.C.L. 
nr.149/31 oct.2019 referitoare la alocarea unor sume de bani pentru susţinerea 

financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative 
organizate de Consiliul local, în anul 2019 

 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.27.394/21 noiembrie 2019 al 
membrilor Comisiei de specialitate sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, 
sport şi turism, prin care propun aprobarea modificării și completării Anexelor nr.1 
și nr.2 la H.C.L. nr.124/26 septembrie 2019, modificată și completată prin H.C.L. 
nr.149/31 oct.2019 referitoare la alocarea unor sume de bani pentru susţinerea 
financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative organizate de 
Consiliul local, în anul 2019; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr.27.531/22 noiembrie 2019, promovat de Administratorul public 
al Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.27.532/22 noiembrie 2019, promovat de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanțe, programe finanțare europeană, 
administrarea domeniului public și privat și agricultură; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport și 
turism; 
 - avizul secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.27.533/           
22 noiembrie 2019; 
 În conformitate cu prevederile: 
 - art.5, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
modificată și completată; 
 - art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată 
 - art.129, alin.(2), lit.”d” şi alin.(7), lit.“d” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 
 Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.I. – Aprobă suplimentarea sumei de 736.000 lei, de la Cap.67.02. 
“Cultură, recreere, religie”, pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, 
artistice, sportive şi educative, organizate de Consiliul local, în anul 2019, cu suma 
de 1.607 lei. 

 



 
Art.II. – Aprobă modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la H.C.L. 

nr.124/26 septembrie 2019, modificată și completată prin H.C.L. nr.149/31 oct.2019 
referitoare la alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor 
manifestări culturale, artistice, sportive şi educative organizate de Consiliul local, în 
anul 2019, conform ANEXELOR nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.III. - Prezenta hotărâre se comunică: 
  - Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
  - Primarului Municipiului Câmpina; 
  - Direcției economice; 
  - Casei Municipale de Cultură ”Geo Bogza”. 
   
 
 
   

              Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, 
            Consilier,                Secretar, 
                                                                                          jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 28 noiembrie 2019 
Nr. _____                                 
 
 
 
 
 
                     Cod FP-06-01, ver.1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               ANEXA nr.1 
                                                                     la H.C.L. nr.____/28 noiembrie 2019 
                                                                                    Preşedinte de şedinţă, 
                                                                                            Consilier, 
                                                                           
 
 

                   MANIFESTĂRI ORGANIZATE ŞI FINANŢATE 
DE CONSILIUL LOCAL ÎN ANUL 2019 

 

CASA TINERETULUI 
 

Nr. 
crt. 

 
Activitatea, manifestarea 

 
Data  

Suma 
aprobată 

prin H.C.L. 
nr.124/2019  

Suma 
propusă 

lei 

1. Serbările toamnei  21-22 
Septembrie 

170.000 170.000 

2. Foc de artificii și spectacol în seara de 
Revelion 

31 Decembrie 90.000 90.000 

3. Târgul Mierii 22-24 
Februarie 

33.350 33.350 

4. 1 Iunie, Ziua copiilor – spectacol în aer liber 1 Iunie 8.400 8.400 
5. Festivalul Jazz-Rock 9-11August 35.000 35.000 
6. Memorial ”Luca Henegar” la atletism 19 Octombrie 3.000 3.000 
7. Cupa ”Moș Crăciun” la înot 14 Decembrie 4.000 4.000 
8. Memorialul “Mihai Pastor” la baschet, fete și 

băieți - liceu 
8 Noiembrie 3.000 3.000 

9. Anuarul Societăţii de Ştiinţe Istorice, Filiala 
Câmpina 

 5.000 5.000 

10. „9 Mai - zi cu întreită semnificaţie”  
”Ziua Drapelului”, ”Ziua eroilor” și              
„1 Decembrie – Ziua Națională a României” 

 1.150 1.150 

11. Nunta de aur 18 Octombrie 9.000 9.000 
12. Aprinderea luminilor pentru sărbătorile de 

iarnă în centrul Municipiului 30 Noiembrie 1.000 1.000 

13. Cursuri de dans modern  0 0 
14. Premierea elevilor cu rezultate deoosebite la 

olimpiadele naționale și sportivi campioni și 
vicecampioni la campionatele naționale   

21 
Septembrie 

20.000 20.000 

15. Ansamblul folcloric al tineretului  35.000 35.000 
16. Tabăra de pictură   12.100 12.100 
17. Campionatul Național de  navomodele de 

viteză și evoluție 
Iunie 5.000 5.000 

18. Concertul Big Band-ului de Jazz al 
Filarmonicii Ploiești  

22 
Septembrie 

15.000 15.000 

 TOTAL  450.000 450.000 
 
 
 
 
 



 
CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ “GEO BOGZA” 

 
Nr. 
crt. 

 
Activitatea, manifestarea 

 
Data  

Suma 
aprobată 

prin H.C.L. 
nr.124/2019 

Suma 
propusă 

lei 

1. Funcționarea și deplasarea Ansamblului 
folcloric ”Ghiocelul” 

Ianuarie - 
Decembrie 

38.000 38.000 

2. „Câmpina în culori” – pictură stradală  3.500 2.767 
3. Spectacol dedicat ”Zilei persoanelor 

vârstnice” 
Octombrie 10.000 10.000 

4. Festival teatru ”Mircea Albulescu”  Octombrie 60.000 60.000 
5. Concerte simfonice ale Filarmonicii din 

Ploiești Septembrie 7.000 7.000 

6. Curs de pian  8.000 8.000 
7. Curs de teatru  15.000 13.260 
8. Grup vocal   10.000 9.000 
9. Spectacole de teatru  Mai și 

Noiembrie 
10.000 10.000 

10. Festival – concurs național de 
interpretare pianistică ”Julia Hasdeu” 

Mai 4.000 3.970 

11. „Galeria artiștilor plastici”   1.380 490 
12. Spectacole în cadrul Prologului ”Festivalului 

de arte” 
Martie-Iunie 7.200 7.200 

13. Ziua Municipiului Câmpina Ianuarie 5.000 5.000 
14. Spectacol cu ocazia Zilei femeii Martie 15.000 15.000 
15. Simpozion ”Basarabia, pământ românesc”  Martie 4.000 4.000 
16. Spectacol de Crăciun Decembrie 15.000 15.000 
17. Tipărire ”Revista Nouă”   7.000 7.000 
18. Curs de măiestrie violonistică organizat de 

Cornelia Bronzetti 
Iunie 6.520 6.520 

19. Sărbătorirea Zilei Veteranilor de Război Mai 1.000 1.000 
20. Tipărire carte în cadrul colecției ”Câmpina, 

patrimoniu cultural” – volumul ”Câmpina, 
pe vremea bunicilor noștri”, de Alin Ciupală 

 6.000 6.000 

21. Tipărire carte în cadrul colecției ”Câmpina, 
patrimoniu cultural” – volum ”Trei crai plus 
infernul”, de Constantin Trandafir 

 4.800 4.800 

22. Tipărire carte în cadrul colecției ”Câmpina, 
patrimoniu cultural” – Editare carte 
”Mărturiile contemporanilor la făurirea 
României Mari”, de Codruț Constantinescu  

 3.500 3.500 

23. Realizarea unei ediții anastatice după ediția 
princeps a cărții ”Monografia orașului 
Câmpina: istoric și documente”, de Stoica 
Teodorescu 

 7.000 7.000 

24. Tipărire minibroșură – ”Cuvinte către 
cititori” 

Octombrie 1.100 1.100 

25.  Vis de iarnă cu Moș Crăciun  0 6.000 

 TOTAL  250.000 251.607 



 
MUZEUL MEMORIAL “B. P. HASDEU” 

 
Nr. 
crt. 

Activitatea, manifestarea Data  Suma 
aprobată 

prin H.C.L. 
nr.124/2019 

Suma 
propusă 

lei 

1. „B.P. Hasdeu – in memoriam” 23 Februarie  5.000 5.000 
2. “Sărbătoarea celor două Iulii” 2 Iulie 11.000 11.000 

 TOTAL  16.000 16.000 

 
 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „Dr. C.I.ISTRATI” 
 

Nr. 
Crt. 

Activitatea, manifestarea Data Suma 
aprobată 

prin H.C.L. 
nr.124/2019 

Suma 
propusă 

lei 

1. Ziua Câmpinei Altfel – Lecturi publice 
susținute de scriitori câmpineni 

8 Ianuarie 0 0 

2.  Concurs de recitări ”Mihai Eminescu” – Ziua 
Culturii Naționale 

15 Ianuarie 2.000 2.000 

3.  Geo Bogza 111 - lecturi publice 8 Februarie  500 500 
4. Poezia de dragoste – concurs de recitări 22 

Februarie 
1.000 1.000 

5.  Lansări de carte ale scriitorilor câmpineni Februarie -
Decembrie 

1.000  1.000  

6.  Concurs de teatru pentru elevi Iunie 7.000 7.000 
7. Citim în aer liber – Ora de lectură în natură Iulie 1.000 1.000 
8. Ziua Limbii Române August 1.500 1.500 
9. Ziua Bibliotecii Municipale Câmpina – 70 de 

ani de existență 
Septembrie 1.500 1.500 

10. Concurs ”Cartea anului 2018” Septembrie  1.500 1.500 
11. Concurs de creație literară adresat elevilor Octombrie 

- 
Noiembrie 

2.500 2.500 

12. O viață în slujba culturii românești: Constantin 
Trandafir 80 

Iunie 500 500 

 TOTAL   20.000 20.000 
           TOTAL GENERAL 2019                                   736.000 737.607 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    ANEXA nr.2 
                                                               la H.C.L. nr.___/28 noiembrie 2019 
                                                                              Preşedinte de şedinţă, 
                                                                                       Consilier, 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTUL 
 ÎNTOCMIT ÎN VEDEREA  

ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII 

MANIFESTĂRII ORGANIZATE ŞI FINANŢATE 
DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

ÎN ANUL 2019 
 

”Vis de iarnă cu Moș Crăciun” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
MUNICIPIUL CÂMPINA 
    CONSILIERI 
Nr.27.394/21 noiembrie 2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea  
Anexelor nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr.124/26 septembrie 2019, 

 modificată și completată prin H.C.L. nr.149/31 oct.2019 referitoare la alocarea 
unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, 

artistice, sportive şi educative organizate de Consiliul local, în anul 2019 
 

 Subsemnații: Frăţilă Severius – Florin, Duran Andrei, Dochia Adrian, Topală 
Corina – Oana, membri ai Comisiei de specialitate sănătate, cultură, învăţământ, culte şi 
tineret, sport şi turism, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), 
lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, modificată și completată, supunem analizei și aprobării 
Consiliului local proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexelor 
nr.1 și nr.2 la H.C.L. nr.124/26 septembrie 2019, modificată și completată prin 
H.C.L. nr.149/31 oct.2019 referitoare la alocarea unor sume de bani pentru 
susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative 
organizate de Consiliul local, în anul 2019. 

Promovarea proiectului de hotărâre are la bază adresa nr.1.673/              
21 noiembrie 2019 a Casei Municipale de Cultură ”Geo Bogza”, înregistrată la Primăria 
Municipiului Câmpina sub nr.27.372/21 noiembrie 2019, prin care comunică autorităților 
locale că la încheierea anului 2019 se va înregistra suma de 4.393,00 lei neutilizată în 
cadrul manifestărilor culturale subvenționate de la bugetul local. 

Având în vedere faptul că la sediul Primăriei Municipiului Câmpina a fost depusă o 
ofertă privind organizarea unui eveniment cultural tematic pentru perioada sărbătorilor de 
iarnă intitulat ”Vis de iarnă cu Moș Crăciun”, ce urmează să se organizeze în perioada                 
18 – 23 decembrie 2019, am propus introducerea acestei manifestări în programul 
organizat de către Casa municipală de Cultură ”Geo Bogza”.  

Fondurile necesare organizării și desfășurării acestei manifestări provin din 
economiile realizate de instituția mai sus menționată și prin suplimentare cu suma de 
1.607,00 lei din bugetul local al Municipiului Câmpina. 
 Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea prezentului proiect de 
hotărâre. 

Cadrul legal aplicabil: 
 - prevederile art.5, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
modificată și completată; 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”d” şi alin.(7), lit.“d” și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

 

CONSILIERI, 
    dl.Frăţilă Severius – Florin  __________ 
    dl.Duran Andrei ___________________ 
    dl.Dochia Adrian __________________ 
    d-ra Topală Corina - Oana ___________ 
 

edit.B.L.                                                                                                  Cod FP-06-02, ver.1 
                                                  



 
 

S E C R E T A R 
Nr.27.533/22 noiembrie 2019 

 
 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile 

art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
analizând prin prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.27.394/21 noiembrie 2019, formulat de membrii 
Comisiei de specialitate sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism; 
 - raportul nr.27.531/22 noiembrie 2019, întocmit de Administratorul public al 
Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.27.532/22 noiembrie 2019, întocmit de Direcția economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la H.C.L. 
nr.124/26 septembrie 2019, modificată și completată prin H.C.L. nr.149/                            
31 oct.2019 referitoare la alocarea unor sume de bani pentru susţinerea 
financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive şi educative 
organizate de Consiliul local, în anul 2019, motivat de prevederile: 
 - art.5, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
modificată și completată; 
 - art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată 
 - art.129, alin.(2), lit.”d” şi alin.(7), lit.“d” și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ. 
  

SECRETAR, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
edit.B.L.                         
                                                                                                                                 

             Cod FP-06-04, ver.1   
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