
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind montarii de placute informative pe cladirile reprezentative din punct

de vedere istoric, cultural si arhitectural din Municipiul Campina

Avand m vedere expunerea de motive nr.68.865/24 mai 2019 a d-nei consilier
Clinciu Monica - Iozefma, membra a Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie si protectia mediului, prin care propune aprobarea montarii de placute
informative pe cladirile reprezentative din punct de vedere istoric, cultural si
arhitectural din Municipiul Campina;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.866/24 mai 2019, promovat de Serviciul

urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie $i protecJia
mediului;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.867/24 mai
2019;

^

In conformitate cu prevederile:
- art.36, alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administratia 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 administraJia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba montarea de placute informative pe cladirile reprezentative
din punct de vedere istoric, cultural si arhitectural din Municipiul Campina,
identificate conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Se imputerniceste executivul Primariei Municipiului Campina sa
intreprinda demersurile necesare in vederea confectionarii, montarii si solicitarii
acordului proprietarilor constructiilor pentru montarea acestor placute informative.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude|ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- DirecJiei economice;
- Directieijuridice;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciuluj,,^rb'arijsm si amenajarea teritoriului.

Pre$edintedesedin^<, Contrasemneaza,
Consilier, ' //{ Secretar,

d-na Petrovici Mihaehl/ l jr.Moldovean,u Elena

Campina, 29 mai 2019 ^
Nr. 68 ^,, cod FP-06-01, ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.68/29 mai 2019

Presedinte sedinta,
Consilier,

d-na Petrovici MibaeIa,

Lista cu locatii pentru amplasarea de placute informative

Vila administratorilor societatii Astra Romana, construita fn anii 1911-1912. Astazi-Casa.
Casatoriilor

Prima Casa a Asigurarilor Sociale din Romania, construita Tn perioada 1935-1938. Astazi -
Policlinica Municipala

Scoala Germana, construita Tn 1899. Astazi - corpul F al Liceului Tehnologic Energetic

Casa de vara a doctorului C.l. lstrati, construita Tn 1889, pe domeniul lstrati. Astazi - Scoala
de Politie

Liceul de fete "lulia Hasdeu", Tnfiintat si 1923 si care a functionat Tn cladire din 1931. Astazi
- Liceul Tehnologic "Constantin lstrati"

Asezamantul Lahovary, primul spital din Campina (pentru copii), Tnfiintat Tn 1887. Astazi -
sediul Ocolului Silvic

Casa printului Dimitrie Barbu Stirbei, construita la 1872 si demolata Tn 2002. Astazi, curtea
Colegiului "Grigorescu" (zona salii de sport)

Primul liceu din Campina, Tnfiintat Tn 1919. Purta numele printului Dimitrie Barbu Stirbei,
fiind construit pe terenul donat autoritatilor de Martha Stirbei, fiica printului. Astazi -
Colegiul National "Nicolae Grigorescu"

Vila "Dr. Gheorghiu" sau "Casa cu lei", construita la Tnceputul anilor '30 de celebrul arhitect
Toma T. Socolescu. Astazi - cabinetele medicale SanConfind

Vila "Dumitru Stefanescu", ulterior "Casa cu ceas". Proiectata de Toma T. Socolescu Tn
1916 si construita Tn 1930.

Libraria Craciun, un simbol al Campinei interbelice. Alaturi era Scoala lui Scripca. Astazi,
bloc pe Bd Carol l, Tn apropierea intersectiei cu Calea Doftanei

Biserica Catolica, ctitoria inginerului Anton Raky, construita Tn perioada 1904-1906

Castelul Stirbey de la Voila, construit Tn perioada 1868-1870. Astazi - Spitalul de Psihiatrie
Voila

Scoala din Cartierul Slobozia, construita Tnjurul anului 1900. Ulterior, Scoala Generala nr.5

Directia Tehnica a societatii Astra Romana, Tnfiintata la 1910. Astazi - sediul lnstitutului

Primul sediu a Primariei Campina din perioada interbelica. A fost construit pe locul Casei
Carcalechi. Astazi - blocul Tn care a functionat Casa Cartii



Vila Sava, locul unde marele George Enescu a sustinut mai multe concerte. AsJazi - sediul
Gradinitei cu program prelungit nr.9

Vila Craciun, apoi Casa Pionierilor

Vila "Dr. lonescu", construita la mceputul anilor 1900. Apattinea dr. Stefan lonescu,
presedinte al Ateneului Popular "B.P. Hasdeu". Astazi - sediul Ambulantei

Casa Raky care a apartinut pionierului campinean al petrolului - B-dul Culturii, nr.35




