
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Statutului Municipiului Campina

Avand m vedere:
- expunerea de motive nr.68.510/ll ianuarie 2016 a d-lui consilier Dula

Marian, prin care propune aprobarea Statutului Municipiului Campina;
- raportul de specialitate promovat de Serviciul juridic, contencios;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv Comisia administra{ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, $.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile O.G.R. nr.53/2002 privind Statutul - cadru al unitatii

administrativ - teritoriale, modificata si completata;
Jinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."a" si alin.(3), lit."a" si art.ll5,

alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraJia publica locala,
republicata;

fn temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Statutul Municipiului Campina, conform ANEXEI care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Cu data prezentei hotarari se abroga H.C.L. nr.63/30 aprilie 2009
referitoare la aprobarea Statutului propriu al Municipiului Campina.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectuluijude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Direc{iei investi{ii;
- Centrului de Informatii Ceta{eni;
- Biroului urbanism ^i amenajarea teritoriului;
- Mass - mediei locale.

Contrasemneaza,
Secretar,

r. Moldoveanu Paul

Campina, 28 i
Nr.8

CodFP-06-01,ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.8/28 ianuarie 2016

Presedinte de $edm|
Consili*

dl. Tuc

STATUTUL MUNICIPIULUI

CADRUL GENERAL

Orasul Campina a fost declarat Municipiu prin Legea nr.l04/1994, privind
declararea ca municipii a unor orase.

Municipiul CAMPINA, este unitate administrativ teritoriala, alcatuita dintr-o
singura localitate - Campina. Acesta este persoana juridica de drept public cu
capacitate juridica deplina, care de{ine un patrimoniu propriu format din domeniul
public si domeniul privat, exercitandu-^i, in condijiile legii, autoritatea pe teritoriul
anume delimitat prin lege.

Municipiul Campina este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de
inregistrare fiscala $i al conturilor deschise la unitatea teritoriala de trezorerie,
precum si la unita{ile bancare. Acesta este titular al drepturilor si obliga{iilor ce
decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apar^in domeniului public
$i privat in care acestea sunt parte, precum $i din raporturile cu alte persoane fizice
sau juridice, Tn condi^iile legii. In justiJie, municipiul Campina este reprezentat de
Primar. Acesta poate imputernici o persoana cu studii superioare juridice de lunga
durata din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau un avocat, care sa
reprezinte interesele municipiului.

Municipiul Campina poate intra in raporturi juridice cu alte autorita{i sau
institu{ii publice, cu persoane juridice romane sau straine, indiferent de natura
acestora, precum $i cu persoane fizice, in condi{iile legii.

Municipiul Campina este clasificat ca facand parte din categoria localita{ilor
urbane de rangul II, potrivit prevederilor Legii nr.351/2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului na$ional - Sec{iunea a IV-a - Re{eaua de
localita^i.

DATE I ELEMENTE SPECIFICE

Municipiul Campina are o suprafa$ de 2.422,57 ha si este a^ezat, geografic, pe
o terasa triunghiulara in nord-vestul jude{ului Prahova, fiind situat in zona colinara
din nordul Munteniei. Altitudinea medie este de cca 450 m. Campina este considerata
o adevarata poarta de intrare in Valea Prahovei. PoziJia sa "strategica" a fost si este
una din condi{iile deosebit de favorabile, ce au contribuit de-a lungul istoriei la
dezvoltarea localita{ii. Terasa Campinei are avantajul ca este inconjurata de o serie de
dealuri, care au transformat-o intr-o depresiune ferita de vanturile puternice care bat
in zona de campie si curen^ii de aer de pe Valea Prahovei. Toata aceasta coroana de
dealuri ce o protejeaza este imbracata cu paduri de foioase $i pa^uni, adevarate
covoare verzi, care-i confera un pitoresc deosebit, asigurand totodata localita^ii un
climat favorabil.



Temperatura medie multianuala a localitatii este de +9,5" C; maxi*3^p^^ya *
verii a fost inregistrata in luna iunie cu o valoare de + 37,T
minima de - 25,1" C in luna ianuarie (23.01.1963). Precipita{iile sJ fftsci
si 780 l/an. Campina este recunoscuta, la nivel na{ional, ca fiind|
mai multe zile insorite pe an.

EVOLUTIA ISTORICA

Originea si semnifica{ia cuvantului Campina este controversata. In timp ce
Sextil Puscariu sus{ine ca acest cuvant este de origine latina si deriva din cuvantul
"Campus - Campina" ce inseamna camp - campie, B.P. Ha$deu a sus{inut ca
termenul Campina este de origine slava $i provine din "Kopina", ce inseamna "rug de
mure". Iorgu Iordan crede ca denumirea de Campina ar insemna "Spinoasa",
concluzionand ca aceasta semnifica "ses neted (intre coline), podi$, de la romanescul
,,camp".

Avand in vedere descoperirile arheologice din ultimii ani este posibila
existen{a si continuitatea de via{a pe terasa Campinei, inca din cele mai vechi timpuri.
Cea mai veche atestare documentara dateaza din 8 ianuarie 1503, cand in registrele
vigesimale ale negustorilor bra$oveni - ce faceau inca de atunci comer^ cu targurile
din Tara Romaneasca - este amintit $i satul Campina. In traducere din limba Latina
acest text este urmatorul: "De asemenea MANSUL de KYMPENA a avut 425 livre
de ceara $i a platit 1 florin si 34 de aspri". Anii urmatori, traficul de marfuri dintre
cele doua principate prin Valea Prahovei se intensifica, intrucat acesta era drumul cel
mai scurt dintre Bra$ov si Bucure$ti, si de aici la Giurgiu, spre Imperiul Otoman.
Acestea sunt argumente care au determinat infiintarea "scalei" (vamii) de la
Campina, punct strategic prin care se controla traficul comercial al Vaii Prahovei
(12.03.1674).

In anul 1663, deci la numai 160 de ani de la atestare, dintr-o simpla asezare,
datorita pozi{iei sale geografice si datorita iscusin{ei $i harniciei locuitorilor, satul
Campina ajunge la rangul de targ. Era o a$ezare in plina dezvoltare stabila, care
atragea $i oamenii din alte localita{i din zona. La sfar$itul secolului al XVII-lea,
dintr-un document rezulta ca printre alte boga$ii naturale, se numara ^i pacura,
aceasta fabuloasa boga^ie, care peste doua secole va face cunoscuta Campina in toata
Europa. In hrisoavele din anul 1790 se pomene$te de "plaiul" Campina, ca unitate
administrativa, care era condusa de un vataf. La sfar^itul secolului XVIII-lea
localitatea Campina devenise un adevarat targ, ce se dezvolta neincetat. Vama era in
plina activitate, existau pravalii cu tot felul de marfuri, carciumi $i cateva case
boieresti, iar pacura era cautata chiar ^i la export.

Documentele vremii atesta faptul ca in anul 1840 vama de la Campina a fost
mutata la Breaza, dupa care mai tarziu a fost transferata la Predeal. Aceasta data a
fost finalul unei etape de mare avant s^ inflorire, care a transformat localitatea din
acel mic sat de la 1503, in targul bine dezvoltat $i cunoscut in prima jumatate a
secolului al XIX-lea. In 1864, targul Campina este ridicat la rangul de ora$. La acea
data, proprietari ai mo$iei Campina au fost prin^ul $tirbey, fra{ii Baicoianu ^i statul
roman. In aceasta perioada popula^ia Campinei era de 2.291 de locuitori.

Datorita exploatarii petrolului, la cumpana dintre secole, in ora$ul Campina vor
aparea o serie de mari unita^i industriale, cum ar fi: rafinaria societa^ii "Steaua
Romana" - 1897, Atelierele Centrale - 1898, Uzina Electrica - 1905, fabrica de acid



sulfuric - 1907, etc. Intervalul 1900 - 1915, a fost perioada de varf,
petrolului din Campina. Perioada celui de-al doilea razboi jSrfondIaf
repercusiuni negative asupra ora$ului $i industriei sale, n
bombardamentelor avia{iei anglo-americane. Dupa mcheierea n
economica, sociala, culturala a Campinei continua in ritm sus{inut^

In decursul veacurilor, datorita pozi{iei sale geografice si cdl
favorabile, in Campina au locuit, pentru perioade de timp mai scurte^
multe personalita{i ale culturii romanesti, cum au fost: I.H. Radulescu, Cezar Bolliac,
George Bari{iu, Dimitrie Bolintineanu, A1. Vlahu{a, George Cosbuc. In via{a ora$ului
se remarca figurile a trei mari personalita{i, care au stralucit fiecare in domeniul sau
de activitate: pictorul Nicolae Grigorescu, filologul si istoricul Bogdan Petriceicu
Ha$deu si savantul chimist, dr. Constantin Istrati.

POPULAJIA

Campina s-a transformat intr-un nucleu al industriei si al $tiim;ei, unde traiesc,
gandesc si muncesc 36.065 locuitori (ianuarie 2013), din care 16.815 barba{i si
19.250 femei, ceea ce pozi{ioneaza localitatea pe locul 2 injude^ul Prahova.

AUTORITATILE ADMINISTRAJIEI PUBLICE LOCALE

Autorita|ile admmistra{iei publice locale din municipiul Campina sunt:
PRIMARUL (autoritate executiva) si CONSILIUL LOCAL (autoritate deliberativa).

Autorita{ile administra^iei publice locale au sediul in B-dul Culturii, nr.l8
(Casa cu Grifoni).

PRIMARUL, alesul local care reprezinta autoritatea executiva, indeplineste
atribu{iile stabilite de legisla^ia in vigoare precum $i alte atribuJii prevazute de
Consiliul local municipal.

Primarul este ordonator principal de credite si reprezinta municipiul Campina
in rela{iile cu persoane fizice sau juridice din ^ara, din strainatate, precum si in
justi|ie.

In exercitarea atribu^iilor sale Primarul emite dispozi{ii. Acestea devin
executorii dupa ce sunt aduse la cunostinJa persoanelor interesate, in condi{iile legii.

CONSILIUL LOCAL este constituit din 19 consilieri ^i a fost validat in urma
alegerilor locale din 10 iunie 2012, prin Hotararea nr.69/27 iunie 2012.

Structura politica a Consiliului Local, la data validarii, a fost urmatoarea:
U.S.L. - 8, P.D.L - 7, P.P. - D.D. - 4.

CONSILIUL LOCAL este organizat pe patru comisii de specialitate, astfel:
Comisia nr.l - Buget, finan{e, programe fmantare europeana, administrarea

domeniului public si privat si agricultura;
Comisia nr.2 - Administra^ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul, servicii

si comerk munca ^i probleme sociale, spatiu locativ,drepturile omului $i problemele
minorita^ilor, paza ^i ordine, protec|ie civila, familie ^i protec^ie copii;

Comisia nr.3 - Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protec^ia
mediului;

Comisia nr.4 - Sanatate, cultura, inva{amant, culte $i tineret, sport si turism.



CAILE DE COMUNICATII SI ECHIPAREA TERITORI

/'
Lungimea strazilor orasenesti este de 120,00 km, din care 10$,Q6

modernizate.
Principalele artere de circula{ie sunt:
- Calea Daciei, B-dul Nicolae Balcescu, B-dul Carol I;
- Calea Doftanei, Str.Voila;
- Str. B.P.Hasdeu, Str. I.H.Radulescu, Drumul Taberei;
- Str.Orizontului, Str.Ecaterina Teodoroiu;
- Str.Sondei, Str. Schelelor, Str.Grivi{ei, str.Ion Campineanu;
- Str. M.Kogalniceanu, Str.Constantin Stere, str.Zorilor.
Lungimea simpla a re{elei de distribu{ie a apei potabile este 118,00 km, iar

re{eaua de canalizare este in lungime de 73,00 km.
Conductele de distribuire a gazelor naturale sunt in lungime de 112,00 km.
Lungimea retelelor de iluminat public este de 121,00 km.
Municipiul Campina are 14.717 de locuin{e, din care 308 in proprietate

majoritara de stat.
SuprafaJa intravilana este de 1.515,81 hectare, iar suprafa{a spatiilor verzi este

de 184,OOhectare.

EDUCAJIE, CULTURA, SANATATE, ASISTENJA SOCIALA,
MASS-MEDIA

In municipiul Campina func^ioneaza un numar de 14 de unita{i de inva{amant,
cu personalitate juridica, din care 2 scoli postliceale, 1 colegiu na{ional, 2 colegii
tehnice, 2 licee, precum $i gradini{e, $coli de inva{amant primar si gimnazial.

Numarul de elevi este de 6.360 din care 1.588 in invatamantul primar, 1.480 in
invatamantul gimnazial, 2.861 in invatamantul liceal, 397 in invatemantul
profesional, 34 in invatamantul postliceal, dar si 565 de prescolari; numarul cadrelor
didactice este de 467.

Baza materiala a invaJamantului este compusa din: 217 sali de clase, 92
laboratoare scolare si sali de specialitate, 12 sali de gimnastica si sport, 8 terenuri de
sport, 420 de calculatoare.

Municipiul Campina are un numar de 14 biblioteci (din care 10 scolare) si 2
muzee, cu un numar de 27.984 de vizitatori.

In municipiul Campina funcJioneaza urmatoarele institu^ii de cultura:
Casa Tineretului;
Casa Municipala de Cultura ,,Geo Bogza";
Muzeul Memorial ,,B.P. Ha$deu";
Muzeul "Nicolae Grigorescu";
Biblioteca Municipala ,,C.I. Istrati";
Ansamblul Folcloric ,,Ghiocelul;
Ansamblul Folcloric ,,Ciobana$ul";
Cercul Literar ,,Geo Bogza".
In domeniul turismului, municipiul Campina dispune de 5 unita{i de cazare, cu

un numar de 208 de locuri. In vecinatate exista cateva trasee turistice pitore^ti:
Muscel - Voila - $otrile, traseul Valea Doftanei, Campina - Doftana - Baile Telega,
Campina - Brebu, Campina - Poiana Campina - Schitul Poiana.



In domeniul ocrotirii sanata|ii, re{eaua sanitara cuprinde: 2 spitate^5fete Tn
subordinea Consiliului local incepand cu anul 2010, cu un numar total de S3
(324 - SpitalMunicipal Campina, 510 - Spital de Psihiatrie Voila), 153
403 personal mediu sanitar, 19 cabinete medicale individuale, ci
familie, cabinete stomatologice si laboratoare de tehnica dente

In subordinea autoritatii locale se afla un numar de 7 ca0feSe&Ss^>lare
(3 cabinete la gradinite, 3 cabinete la scoli si licee si un cabinet stomatologic)
deservite de un numar de 5 (cinci) medici, 14 asistenti medicali si un mediator
sanitar.

Asistenta sociala se desfa$oara de catre Primarie, prin Serviciul de asisten{a
sociala si autoritate tutelara si cuprinde:

- asisten^a sociala a persoanelor cu venituri reduse, masa la cantina sociala;
- acordarea laptelui prafpentru copiii intre 0 si 12 luni, care nu beneficiaza de

lapte matern;
- distribuirea de bilete gratuite pentru transport urban pentru persoanele cu

handicap, veteranii de razboi $i urma$ele veteranilor, persoanelor cu
venituri reduse;

- acordarea ajutoarelor de incalzire.
In Campina func^ioneaza postul de televiziune regionala Valea Prahovei TV.

Saptamanal, se editeaza publica$ia Oglinda de Azi, iar lunar publicatia Info Campina.
La Campina mai apare $i publica{ia culturala ,,REVISTA NOUA".

VIATA ECONOMICA

Municipiul Campina este un puternic centru economic in jurul caruia
graviteaza 10 - 12 comune. Ramurile industriale care se regasesc in Campina sunt:
extracJia $i prelucrarea petrolului, construc{ii de masini, confec{ii textile, prelucrarea
lemnului $i industria mobilei.

In Municipiul Campina sunt inregistrate un numar de 1.397 de societa|i
comerciale. Cele mai importante firme, dupa cifra de afaceri, la sfar$itul anului 2010,
sunt urmatoarele: CAMERON ROMANIA, CONFWD S.R.L., LEMET S.R.L.,
JERAS PROD S.R.L., TOTAL AQUA DISTRIBUTION S.R.L., NEPTUN S.A.,
EMON ELECTRIC S.A., SIGA & CO S.R.L., ROYAL N S.R.L., RAFESTARIA
STEAUA ROMANA, FIBEC S.A., CIREX S.R.L., COMPANIA ENERGOPETROL
S.A., EDILCONST S.A., IATSA CAMP^A S.A., FIBEC METALGLASS S.A.,
SMITH CONFESTO S.R.L., ERD^ S.RL., ABAFIL PROD 2005 S.R.L., GREs[SEG
CONSTRUCT S.R.L.

SERVICII PUBLICE

In municipiul Campina se asigura, in condi{iile legii, urmatoarele servicii
publice:

1. Prin S.C. FLORICON SALUB S.R.L.:
- salubrizarea municipiului, in baza unui contract de concesiune.
2. Prin Serviciul administrarea domeniului public si privat:
- administrarea domeniului public $i privat al municipiului, inventarierea

acestuia, cu excep{ia obiectelor date in administrarea altor servicii.



3. Prin Serviciul Public de Administrare si Exploatare a
Agroalimentare:

- Tntre{inerea, exploatarea si administrarea Pie{ei central<
din municipiul Campina.

4. Prin S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.:
- captarea, tratarea, transferul si distribu{ia apei potabile;
- colectarea, transportul si epurarea apei uzate.
5. Prin Serviciul public de asisten{a sociala si autoritate tutelara:
- administrarea si acordarea ajutoarelor sociale.
6. Prin Poli{ia Locala:
- asigurarea disciplinei Tn constructii, a linistii si ordinii publice, a bunei

functionari a circula{iei rutiere $i a parcarilor.

PATRIMONIUL PUBLIC $I PRIVAT

Consiliul local administreaza domeniul public si privat al municipiului
Campina, potrivit legii. Apar^in domeniului public de interes local toate bunurile
care, potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau interes public si nu au fost
declarate de interes judeJean sau naJional sj sunt cuprinse Tn H.G.R. nr.l359/2001,
modificata si completata, precum si cele intrate ulterior. Apar^in domeniului privat al
municipiului Campina, celelalte bunuri mobile sau imobile, altele decat cele care fac
obiectul aliniatului precedent, aflate sau intrate Tn proprietatea municipiului prin caile
$i mijloacele prevazute de lege.

Domeniul public al municipiului este alcatuit din urmatoarele bunuri:
- strazi si trotuare,
- pie{e publice, comerciale, parcuri publice, precum si zonele de agrement;
- lacuri;
- re{ele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, gaze, sta^iile de tratare a

apelor uzate, cu instala{iile, construc{iile si terenurile aferente;
- terenuri si cladiri Tn care Tsi desfasoara activitatea consiliul local si primaria,

precum si institu^iile publice de interes local;
- locuinJe sociale;
- statui si monumente;
- boga^ii de orice natura ale subsolului;
- terenuri cu destina{ie forestiera, cimitire municipale.
Inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Campina se

actualizeaza anual.

CRITERII PE BAZA CARORA BUNURILE AFLATE IN
PROPRIETATEA PUBLICA SAU PRIVATA A MUNICIPIULUI

CAMPINA, POT FI DATE IN ADMINISTRARE REGIILOR
AUTONOME, INSTITUJIILOR PUBLICE SAU POT FI

CONCESIONATE SAU INCHIRIATE

Bunurile din domeniul public pot fi date Tn administrarea regiilor autonome sau
a unor institu{ii publice de interes local, prin hotarare a consiliului local. Titularul
dreptului de administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul $i sa dispuna de acesta
Tn condi{iile actului prin care i-a fost dat bunul Tn administrare. Dreptul de



administrare va putea fi revocat numai daca titularul sau nu-si exercita
nu-sj executa obliga{iile nascute din actul de transmitere.

Inchirierea bunurilor proprietate publica a unita{ii administr
Municipiul Campina, se aproba prin hotarare a consiliului local,
mchiriere cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului
specificului acestuia. Contractul de inchiriere se poate incheia, duj
persoana fizica sau juridica, romana sau straina, de catre titularuF
proprietate sau de administrare.

Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licita{ie
publica, in condi{iile legii. Sumele incasate din Tnchirierea sau din concesionarea
bunurilor proprietate publica se fac venit la bugetul local.

PARTIDE POLITICE SI SINDICATE
^

In Municipiul Campina isj desfa$oara activitatea organiza{ii si filiale ale
principalelor partide politice din Romania:

PARTIDUL NATIONAL LIBERAL;
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT;
UNIUNEA NATIONALA PENTRU PROGRESUL ROMANIEI;
PARTIDUL ALIANTA LIBERALILOR ^I DEMOCRATILOR;
PARTIDUL MISCAREA POPULARA;
PARTIDUL ROMANIA MARE;
PARTIDUL PENSIONARILOR $I PROTECTIEI SOCIALE.
Principalele sindicate organizate in municipiul Campina sunt:
- SttJDICATUL frjVATAMANT "VALEA PRAHOVEI"
- SANITAS
- CAMERON-SCHLUMBERGER

PARTICIPAREA CETAJENILOR LA REZOLVAREA
PROBLEMELOR LOCALE

Locuitorii municipiului Campina au dreptul de a participa, prin modalita{ile
prevazute de lege, la via{a politica, economica, sociala ^i cultural-sportiva a
municipiului.

Locuitorii municipiului pot fi consulta{i, in condi^iile legii, prin referendum,
asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritoriala $i se
enumera problemele speciflce apreciate ca fiind de interes deosebit:

- propunerile de modificare a limitelor teritoriale ale municipiului;
- propunerile de modificarea a denumirii localita{ii.
Ceta^enii municipiului pot fi consulta^i ^i prin adunari ceta^ene$ti organizate pe

cartiere sau strazi. Convocarea ^i organizarea adunarilor ceta^ene^ti se face de catre
primar, la ini{iativa acestuia, ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie.
Adunarea ceta{eneasca este valabil constituita in prezen{a majorita^ii reprezenta^iilor
familiilor $i se adopta propuneri cu majoritatea celor prezen^i. Propunerile se vor
supune dezbaterii Consiliului local in prima $edin{a. Solu^ia adoptata de Consiliul
local se aduce la cuno$tim;a publica prin grija secretarului.



TITLUL DE FIU/FIICA A MUNICIPIULUf

Ceta{enii municipiului Campina, la implinirea varstei de 18 a:
certificatul de ceta{ean al municipiului, in cadrul unei festivitap or
Consiliul local sau de Primar.

RECUNOASTEREA CONTRIBUTIEI CETAJENILOR
LA REZOLVAREA PROBLEMELOR COLECTIVITATII

Consiliul local al municipiului Campina poate conferi in semn de cinstire titlul
de ,,Ceta{ean de Onoare al municipiului Campina" $i ,,CetaJean de onoare post
mortem al municipiului Campina" unor personalita^i cu o contribu{ie deosebita in
dezvoltarea municipiului pe plan cultural, sportiv, social, ^tiin^ific, economic sau
politic, etc.

Criteriile potrivit carora se pot conferi aceste titluri sunt urmatoarele:
- contribu{ii la promovarea municipiului Campina in afara ^arii;
- contribu|ii la extinderea rela{iilor economico-sociale, culturale si de orice

fel ale municipiului Campina cu strainatatea;
- contribu{ii la dezvoltarea mi$carii sportive locale, in domeniul vie{ii sociale,

economice si culturale;
- activitaJi publicistice remarcabile;
- merite deosebite in activitatea de gospodarire, infrumuse^are $i dotare a

municipiului.
Persoanele care primesc titlul de ,,Ceta{ean de Onoare al municipiului

Campina" beneficiaza de urmatoarele drepturi:
- mediatizarea personalita{ii cu ocazia desfa$urarii unor activita^i specifice

organizate de catre Consiliul local sau cu sprijinul acestuia,
- participa ca invitat de onoare la $edin{ele consiliului local fiind consulta^i in

problemele specifice specialitatii acestora.
Titlul de Ceta{ean de onoare al Municipiului Campina, se poate pierde sau

retrage in urmatoarele situa{ii:
a) persoana in cauza savar$e$te fapte care ii atrag raspunderea penala;
b) persoana aduce prin activitatea sa inten{ionata, grave prejudicii

municipiului sau ^arii, ori accepta producerea lor de^i le-ar fi putut preintampina sau
nu le denun{a in timp util;

c) persoana manifesta o slaba preocupare pentru interesele municipiului
in cazurile in care este solicitata de autorita{ile administrative locale;

d) Jinuta morala a persoanei scandalizeaza colectivitatea.

RELAJH CU ALTE COLECTIVITAJI

Autorita{ile administra^iei publice locale au dreptul ca, in limitele
competen^elor lor, sa coopereze si sa se asocieze cu alte autoritati ale administraJiei
publice locale din $ara sau din strainatate, in condiJiile legii. Pentru protec|ia $i
promovarea intereselor lor comune autorita{ile administra^iei publice locale au
dreptul de a adera la asocia{ii na$ionale ^i interna^ionale, in condi^iile legii.

Protocoalele sau actele de infra{ire ^i colaborare se adopta de consiliul local.



Municipiul Campina este infratit cu municipalitatea SILIVRI,
cu JIZHOU, ora$ din China, cu CIMISLIA, oras din Republica
KUMANOVO, oras din Macedonia.

Municipiul Campina este membru activ in Federatla Municip
structura asociativa in care este reprezentata de Primar.

IDENTITATE
ATRIBUIREA SAU SCHIMBAREA DE DENUMIRI

Atribuirea $i schimbarea denumirii unor institutli publice de interes local, a
strazilor, pie{elor si a altor obiective locale se poate face in baza rapoartelor
Compartimentelor de resort a avizelor Comisiilor de specialitate $i in baza altor avize
prevazute de lege. Hotararea privind propunerea de schimbare a denumirii se ia
potrivit competen^elor legale in urma dezbaterii in Comisia de specialitate de
atribuire sau schimbare de denumiri. La atribuirea $i schimbarea de denumiri se va
tlne seama de traditii, de istoria localitatli, de propunerile cetatenilor, precum $i de
perspectivele de dezvoltare ale localita{ii.

Consiliul local asigura tinerea evidentei denumirii institut,iilor $i obiectivelor
existente pe raza municipiului.

lNSEMNELE MUNICIPIULUI

Municipiul Campina are ca simboluri stema, drapelul si fanionul municipiului.
Stema municipiului este aprobata prin HGR nr. 993 din 22.08.2003.
Drapelul municipiului este de culoare alba $i are forma dreptunghiulara.

Latlmea drapelului este egala cu 2/3 din lungimea acestuia. In mijlocul drapelului
este imprimata stema municipiului Campina. Raportul intre inaltimea stemei $i
latlmea drapelului este de Vz. Drapelul municipiului se arboreaza permanent la sediul
autoritatllor locale ale administratiei publice, iar in zilele de sarbatori legale $i cu
ocazia manifestarilor publice organizate de admimstra{ia locala $i in alte locuri
publice .

Fanionul municipiului este de culoare alba $i are imprimata stema
municipiului.

Stema, drapelul $i fanionul municipiului pot fi folosite cu prilejul
manifestarilor de interes local, in ac{iuni protocolare sau festive $i pot fi reproduse pe
insigne, embleme, tiparituri $i alte obiecte destinate sa contribuie la cunoa$terea
specificului local - cu aprobarea Primarului.

DISPOZIJII FINALE

Prezentul statut se adopta $i se modifica de catre Consiliul local prin procedura
stabilita de lege $i Regulamentul de Organizare $i Func{ionare al Consiliului local.

Drapelul municipiului Campina $i fanionul municipiului Campina constituie
ANEXELE nr. 1 si 2 la prezentul Statut.



ANEXA NR.1
LA STATUTUL MUNICI

CAMPINA
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ANEXA 1: DRAPELUL MUNICIPIULUI CAMPWA

RAPORTUL mTRE LATURI : 2/3 (Ca la Drapelul Romaniei)
CULOAREA DRAPELULUI : ALB
RAPORTUL n<TRE STEMA SI LATIMEA DRAPELULUI : l/2
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ANEXA NR.2

LA STATUTUL MUNICIPIU
CAM|

MUNICIPIUL CAMPINA

FANIONUL MUNICIPIULUI CAMPttJA C^ARIANTA)



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIER
Nr.68.510/ll ianuarie2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul Dula Marian, consilier local al municipiului Campina, membru al
Comisiei de specialitate sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si turism,
in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraJiei
publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i art.50, alin.(l) din Regulamentul de
Organizare $i FuncJionare al Consiliului local al municipiului Campina, inaintez la
Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare privind aprobarea
Statutului Municipiului Campina.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza, in principal, recomandarile
Camerei de Conturi si ale Compartimentului audit intern din cadrul Primariei
Municipiului Campina referitoare la auditarea modului de organizare a activitatii si
evaluarea controlului managerial, in ceea ce priveste introducerea in cuprinsul
Statutului Municipiului Campina a unor criterii pe baza carora bunurile aflate in
proprietatea publica sau privata a localitatii pot fi date in administrarea regiilor
autonome, institutiilor publice sau pot fi concesionate sau inchiriate, in conformitate
cu prevederile O.G.R. nr.53/2002 privind Statutul - cadru al unitatii administrativ -
teritoriale, modificata si completata.

Cu aceasta ocazie au fost realizate actualizari, in baza datelor si a informatiilor" -> s

obtinute de la Institutul National de Statistica, Consiliul Judetean si Compartimentele
de specialitate din cadrul Primariei Muncipiului Campina.

Astfel, au fost actualizate informatiile cu privire la:
- numarul populatiei si a componentei etnice;
- caile de comunicatii si echiparea teritoriului;
- numarul unitatilor de invatamant si al salilor de clasa, numarul total de elevi,

precum si distributia lor in functie de nivelul de invatamant;
- numarul societatilor comerciale si clasamentul acestora in functie de cifra de

afaceri la sfarsitul anului 2010.
Prin prezentul proiectul de hotarare nu se face altceva decat corelarea

prevederilor O.U.G. nr.53/2002 cu Statutul localitatii, dar si actualizarea datelor
statistice.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile O.G.R. nr.53/2002 privind Statutul - cadru al unitatii

administrativ - teritoriale, modificata si completata;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."a" si alin.(3), lit."a", art.45, alin.(l) si art.ll5,

alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata.

CONSILIER,
Dula Maru
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