
CONSILlUL LOCAL
AL MUNIClPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al

Clubului Pensionarilor din Municipiul Campina

Avand in vedere expunerea de motive nr.69.010/25 mai 2018 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren|iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Pensionarilor din
Municipiul Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr. 69.011/25 mai 2018, promovat de Directiajuridica

din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administra^ie publica locala, juridic, relaJii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.

- avizul Secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr. 69.012/25 mai 2018;
In conformitate cu prevederile:
- art.7 din Legea nr.l7/2000 privind asisten$a sociala a persoanelor varstnice,

republicata, modificata si completata;
- art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.2 din Legea nr.215/2001 privind

administra^ia publica locala, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea

nr.215/2001 privind administra|ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Regulamentul de organizare si fimctionare al Clubului
Pensionarilor din Municipiul Campina, conform ANEXEI, care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art. 2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.l47/28
noiembrie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Clubului Pensionarilor din Municipiul Campina.

Art. 3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Instin4iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Directiei juridice;
- Serviciului asistenta sociala si autoritate tutelara;
- Clubului Pensionarilor din Municipiul Campina.

Pre$edinte de sedin
Consilier,

dl.Dochia Adrian

Campina, 28 iunie
Nr.96

Contrasemneaza,
Secretar,

jr.Mold^Weanu Elena

!v
Cod FP-06-01, ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.96/28 iuniejgi8

Presedinte
Consi

dl.Dochia

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI
AL CLUBULUI PENSIONARILOR

DIN MUNICIPIUL CAMPINA

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

Art.l. - Denumirea clubului este ,,CLUBUL PENSIONARILOR" din
Municipiul Campina, judetul Prahova.

Art.2.(l) - Sediul clubului este in Municipiul Campina, B-dul Nicolae
Balcescu, nr.45.

(2) - Conducerea Clubului Pensionarilor va fi asigurata de un Comitet
director, format din presedinte, functie care va fi indeplinita de Primarul Municipiului
Campina si din 4(patru) membri, dupa cum urmeaza:

1. - Aparat specialitate Primar - Membru;
3.dl.EnacheDragomir -Consilierlocal -Membru;
4. dl.Dima Gabriel - Valeriu - Consilier local - Membru;
5. - Administrator Club

Pensionari - Membru.
(3) - Comitetul director va avea un mandat de 4(patru) ani, iar membrii

sai sunt alesi (numiti) sau revocati prin Hotarare a Consiliului local, pentru consilieri
si prin Dispozitie a Primarului, in cazul administratorului si a persoanei din Aparatul
de specialitate al Primarului. Mandatul Comitetului director va coincide cu mandatul
Consiliului local al Municipiului Campina.

(4) - Comitetul director, ca organ de conducere si control, are
urmatoarele atributii:

a) asigura aplicarea hotararilor Consiliului local privind activitatea
Clubului pensionarilor si supravegheaza respectarea acestora;

b) avizeaza, m vederea aprobarii de catre Consiliu local, a
propunerilor privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al
Clubului pensionarilor;

c) avizeaza proiectele, programele si planurile de activitate ale
Clubului, calendarul anual al manifestarilor culturale organizate si fmantate la cererea
Clubului prin institutiile de cultura subordonate Consiliului local, analizeaza periodic
stadiul realizarii acestora;

(5) - Comitetul director se mtruneste trimestrial sau ori de cate este
nevoie, la solicitarea presedintelui sau a majoritatii membrilor, cu minim 2(doua) zile
mainte de sedinta, prin comunicare scrisa;

,̂

(6) - In cadrul sedintelor Comitetului director, hotararile se adopta cu
majoritate simpla.

(7) - Sedintele Comitetului director sunt statutar intrunite prin prezenta a
minim 3(trei) persoane cu drept de vot si se consemneaza in proces - verbal.



(8) - In cazul absentei unui membru al Comitetului director de la 3(trei)
sedinle conseculive fara motive temeinice (cazuri de boala, dovedite cu acte,
medicale, evenimente in familie, cazuri de forta majora, prezenta la cursuri si*
perfectionari), ceilalti membri vor proceda la solicitarea schimbarii acestuia din
functie,decatreConsiliullocal.

Art.3. - Clubul Pensionarilor Campina este deschis pentru
domiciliul in municipiul Campina.

Art.4. - La activitatile clubului pot participa toti pensionarii care locuiesc in
municipiul Campina fara deosebire de sex, religie, apartenenta politica si care nu
sufera de boli contagioase sau psihice care pot afecta integritatea celorlalte persoane
care fac parte din grup.

Art.5. - Organizatiile pensionarilor din municipiul Campina, prin reprezentanti
desemnati, vor organiza actiuni cultural^ducative si sportive pentru membrii sai,
conform calendarului de actiuni propriu si alte activitati prevazute in Regulament.

Art.6. - De buna organizare si desfasurare a activitatii in cadrul clubului se va
ocupa Comitetul director prevazut la art.2. De administrarea spatiului si de
gestionarea bunurilor se va ocupa persoana desemnata de executivul Primariei
Municipiului Campina.

Art.7. - In cadrul clubului se vor desfasura activitatile:
a) activitati cultural - educative, de arta culinara, artizanat, mestesugarit;
b) activitati cultural - religioase;
c) activitati de petrecerea timpului liber;
d) programe de ergoterapie, respectiv terapie prin miscare;
e) sesiuni de discutii pe diverse teme;
f) activitati de voluntariat pentru motivare, animare si mobilizarea

persoanelor varstnice;
g) activitati recreativ - distractive, jocuri de societate, activitati de club,
h) organizarea de excursii.

CAPITOLUL II - OBIECTUL SI SCOPUL FUNCTIONARII
CLUBULUI

Atr.8. - Crearea cadrului de manifestare si de organizare a aptitudinilor
culturale si sportive ale pensionarilor.

Art.9. - Punerea in valoare a performantelor artistice si sportive ale acestora.
Atr.lO. - Organizarea unor seri culturale.

^

Art.ll. - Intalniri cu personalitati ale vietii cultural-artistice locale si nationale.
Art.l2. - Intalniri cu reprezentantii Casei de Pensii pentru a explica

pensionarilor anumite probleme cu care acestia se confrunta.
Atr.l3. - Atragerea unui numar cat mai mare de pensionari la activitatile

organizate in club.
Art.l4. - Crearea cadrului organizat de manifestare si de valorificare a

experientei acestora Tn viata civica a municipiului.
Art.l5. - Clubul Pensionarilor din Municipiul Campina va fi principalul mijloc

de socializare, dar si de exprimare a opiniilor in viata civica a municipiului.
Art.l6. - Organizarea de actiuni proprii impreuna cu institutiile de asistenta

sociala, biserica, O.N.G-uri pentru sustinerea persoanelor varstnice aflate in
dificultate.

Art.l7. - Cresterea gradului de integrare si participare sociala a varstnicilor;



Art.J8. - Oferirea de conditii de petrecere a timpului liber, care sa respecte
identitatea. integritatea si demnitatea persoanelor varstnice. * ' - ,

Art.l9. - Stimularea participarii persoanelor varstnice la viata sociala cu efect
Tn planul mentinerii sau ameliorarii capacitatilor fizice si intelectuale ale acestora. >

Art.20. - Facilitarea si Tncurajarea legaturilor interumane, inclusiv cu familiiie/
persoanelorvarstnice. "^//

^ . . v ' , ' ' .v'<^,- ^.4'
Art.21. - Imbunatatirea imaginii sociale a varstnicilor. ^-^.Jj^^

CAPITOLUL III - PROGRAMUL DE FUNCTIONARE

Art.22.(l) - Accesul in incinta clubului se face in baza urmatorului program:
LUNI-VINERI: 09,00-19,00
SAMBATA: 09,00-13,00
(2) - Programul de functionare al clubului poate fi modificat in cadrul

unor activitati aprobate de Primarul municipiului Campina.

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE MEMBRILOR CLUBULUI

Art.23. - Membrii clubului au urmatoarele mdatoriri:
a) sa desfasoare activitati in spiritul si prevederile regulamentului;
b) sa contribuie la formarea si promovarea unui mod de lucru democratic prin:

- acceptarea plurarismului de idei;
- acceptarea diversitatii opiniilor exprimate in mod liber;
- respectarea hotararilor aprobate de majoritatea membrilor;

c) sa pastreze curatenia in club;
d) sa pastreze linistea in club;
e) sa adopte un mod de adresare civilizat si decent;
f) sa pastreze bunurile cu care este dotat clubul in stare initiala (sa nu le

distruga);
g) sa respecte programul clubului;
h) sa participe la actiuni specifice organizate de Primaria municipiului

Campina,
i) sa nu exprime idei politice, indiferent ale carui partid, in incinta Clubului.

CAPITOLUL V - INTERDICTII

Art.24. - In clubul pensionarilor din Municipiul Campina este interzis cu
desavarsire :

a) sa se consume bauturi alcoolice si sa participe la actiuni in stare de ebrietate;
b) sa se fumeze;
c) sa se foloseasca cuvinte triviale;
d) sa se intervina la instalatiile electrice si termice;
e) sa sejoacejocuri de noroc pe bani;
f) sa se practicejocuri care deranjeaza alte persoane, prin zgomot.
Art.25. - Impotriva membrilor care nu respecta prevederile art.24, Comitetul

director poate dispune masura interzicerii accesului in incinta Clubului si a
participarii la activitatile acestuia.



CAPlTOLUL V1 - DlSPOZITII FINALE

Art.26. - Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toti pensionarii, membri
aiClubuluiPensionarilordinMunicipiulCampina.

Art.27. - Comitetul director al clubului are atributiuni in buna desfasurare a
activitatilor din club, precum si Tn urmarirea respectarii Regulamentului Clubului
Pensionarilor.

Art.28. - Accesul in incinta Clubului Pensionarilor se face pe baza LegitimaJiei
de membru al Clubului Pensionarilor.

Art.29. - Plata utilitatilor si a cheltuielilor necesare cu intretinerea si
igienizarea sediului Clubului Pensionarilor, se fac din bugetul local.




