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Capitolul I. Cadrul general 
 

Comuna Poiana Câmpina este unitate administrativ-teritorială, alcătuită din 

satele Poiana Câmpina, Bobolia, Pietrişu şi Răgman, conform Legii nr. 2/1968 

privind organizarea administrativ-teritorială a României, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. Este persoană juridică de drept public cu 

capacitate juridică deplină, care deţine un patrimoniu propriu format din domeniul 

public şi domeniul privat, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul 

delimitat prin lege. 

Comuna Poiana Câmpina este subiect juridic de drept fiscal, titular al 

codului de înregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unitatea teritorială de 

trezorerie, precum şi la unităţi bancare. Comuna este titular al drepturilor şi 

obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin 

domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu 

alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. În justiţie, comuna Poiana 

Câmpina este reprezentată de primar. Acesta poate împuternici o persoană cu studii 

superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului sau un avocat, care să reprezinte interesele comunei. 

Comuna Poiana Câmpina poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi 

sau instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura 

lor, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legislației în vigoare. 

Comuna Poiana Câmpina este clasificată ca făcând parte din categoria 

localităţilor rurale de rangul IV – sate reşedinţă de comună, potrivit prevederilor 

Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 

Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi. 

 

 

Capitolul II. Date şi elemente specifice 
 

Comuna Poiana Câmpina are o suprafaţă totală de 1.547,8691 hectare, din 

care 473,83 hectare în intravilan şi 1.074,0391 hectare în extravilan. 
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Date geografice 

Comuna Poiana Campina este situată în zona colinară a Carpaţilor 

Meridionali, pe valea râului Prahova, în apropiere de municipiul Câmpina, la 

jumătatea distanţei dintre Ploieşti şi Sinaia şi la 94 kilometri de capitala Bucureşti.  

Se învecinează la est – cu municipiul Câmpina, la sud-est – cu comuna Băneşti, la 

sud – cu comuna Măgureni, la vest – cu comuna Proviţa de Jos, la nord – cu oraşul 

Breaza, iar la nord-est – cu comuna Cornu. 

             

Satele componente 

Comuna Poiana Câmpina este formată din satele Poiana Câmpina (reşedinţă 

a comunei), Bobolia, Pietrişu şi Răgman. Fiecare sat este amplasat din punct de 

vedere geografic, astfel: 

Poiana Câmpina – zona centrală a comunei, la intersecţia drumurilor judeţene care 

traversează localitatea şi în apropierea Gării CFR Câmpina; 

Bobolia – în sudul comunei, ocupând parţial platforma dealurilor şi coborând spre 

albia râului Prahova, în apropierea confluenţei acestuia cu râul Doftana; 
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Pietrişu – ocupă o fâşie îngustă, paralelă cu calea ferată, la poalele dealurilor, între 

satele Poiana Câmpina şi Bobolia; 

Răgman – se află la limita nordică a comunei, pe drumul spre Podu Vadului 

(Breaza). 

 

       

 
 

Distanţa dintre satele componente ale comunei Poiana Câmpina este relativ 

mică. Astfel, de la sud către nord, între Bobolia şi Pietrişu sunt 3 km, între Pietrişu 

şi Poiana Câmpina 2 km, iar între Poiana Câmpina şi Răgman distanţa este de sub 

1 km. 

Din punct de vedere geografic se află la intrarea pe Valea Prahovei, din 

această poziţie strategică decurgând o serie de avantaje. De asemenea, datorită 

acestei aşezări, comuna Poiana Câmpina este ferită de vicisitudini meteorologice, 

fiind protejată de vânturi puternice şi precipitaţii abundente. 

 

 

 



 5 

Capitolul III. Evoluţia istorică 
 

Istoricul aşezării se pierde undeva în legendă, împletindu-se cu istoricul 

mănăstirii din localitate. Legenda spune că, până aproape de sfârşitul veacului al 

XVII-lea, locurile acestea erau acoperite cu păduri seculare. Pe vremea 

negocierilor (1687-1688) pe care Şerban Cantacuzino (1678-1688) le ducea cu 

imperialii în vederea încheierii unui tratat de alianţă, paşii tânărului boier Toma 

Cantacuzino (nepotul lui Şerban) s-au abătut pe aceste meleaguri care l-au cucerit 

de la început. Aşa se face că, spre sfârşitul acelui secol, Toma Cantacuzino începe 

construcţia Mănăstirii Poiana, pe care însă, se pare că nu a reuşit să o 

desăvârşească până în 2 iunie 1711, când, ajuns mare spătar, în vremea lui 

Constantin Brâncoveanu, trece cu întreaga cavalerie a Ţării Româneşti de partea 

ruşilor şi, după înfrângerea acestora de către turci, în lupta de la Stănileşti (18-22 

iulie 1711), este nevoit să ia calea pribegiei pe meleagurile Rusiei, unde s-a şi stins 

din viaţă după un deceniu. 

Tot istoria spune că finalizarea complexului arhitectural ar fi fost opera lui 

Mihai Cantacuzino, cel ucis de turci în iunie 1716. Astfel după încheierea 

construcţiei, Mănăstirea Poiana a fost legată de Mănăstirea Sinaia, drept schit al 

acesteia. Apoi, în jurul mănăstirii, înzestrate de Toma Cantacuzino cu cinci moşii, 

a început să se înfiripe o aşezare propriu-zisă. Se pare că, iniţial, ea era situată cam 

pe unde este astăzi staţia CFR. După un timp, din cauza inundaţiilor provocate de 

râul Prahova, locuitorii s-au îndreptat spre dealuri. În anul 1864 au fost 

împroprietăriţi 107 clăcaşi din Poiana.  

Localitatea este menţionată, pentru prima dată, sub numele de Poiana Sării, 

într-un hrisov din 27 mai 1510, semnat de domnitorul Vlad Voevod. A fost numită 

apoi Poiana de Prahova şi, din 1930, Poiana de Câmpina. Din anul 1930 şi până în 

anul 1989 a fost comună suburbană a oraşului Câmpina. Din aprilie 1989, cartier al 

aceluiaşi oraş, până în august 1991, când, la cererea cetăţenilor şi în baza 

Decretului-Lege nr. 38/1990, a redevenit comună de sine stătătoare. 

Singurul obiectiv din comuna Poiana Câmpina inclus în lista monumentelor 

istorice din județul Prahova ca monument de interes local, clasificat ca monument 

de arhitectură, este fostul schit “Poiana” (secolele al XVII-lea–al XVIII-lea) din 

satul Poiana Câmpina. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Prahova
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Capitolul IV. Populaţia 
 

Conform celor mai recente date de la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice Ploieşti, la 1 iulie 2017, în comuna Poiana Câmpina 

locuiesc 5.092 persoane. 

Conform datelor de la Recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 

2011, în comuna Poiana Câmpina trăiau 4.746 locuitori (2.343 de sex masculin; 

2.403 de sex feminin).  

Cei 4.746 locuitori sunt împărţiţi pe cele patru sate componente astfel: 

Poiana Câmpina – 3.097; 

Bobolia – 1.032; 

Pietrişu – 510; 

Răgman – 107. 

Din punct de vedere etnic, cei mai mulţi sunt români – 4.606 (97,05%), după 

care urmează romii – 16 (0,33%) şi maghiari  - 5 (0,10%), în vreme ce alte 118 

persoane nu au dorit să-şi declare etnia sau sunt de o altă etnie decât cele 

menţionate. 

Din punct de vedere al ocupaţiei, pentru cele 1.808 persoane ocupate, 

situaţia este următoarea: 

-579 – industrie; 

-355 – agricultură, silvicultură; 

-207 – comerţ, reparaţii auto; 

-163 – construcţii; 

-112 – transporturi, depozitare, informaţii şi comunicaţii. 

 

 

Capitolul V. Autorităţile administraţiei publice locale 
 

Autorităţile administraţiei publice locale din comuna Poiana Câmpina sunt 

Primarul (autoritate executivă) şi Consiliul Local (autoritate deliberativă). 

Autorităţile administraţiei publice locale au sediul în comuna Poiana 

Câmpina, satul Poiana Câmpina, nr. 462. 
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Primarul 

Primarul, alesul local care reprezintă autoritatea executivă, îndeplineşte 

atribuţiile stabilite de legislaţia în vigoare precum şi alte atribuţii stabilite de 

Consiliul Local. Primarul este ordonator principal de credite şi reprezintă comuna 

Poiana Câmpina în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară și din 

străinătate, precum şi în justiţie. În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite 

dispoziţii. Acestea devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor 

interesate, în condiţiile legii. 

Consiliul Local 

Consiliul Local este constituit din 15 consilieri şi a fost validat în urma 

alegerilor locale din 5 iunie 2016, prin Hotărârea nr. 33/24iunie 2016. 

Structura politică a Consiliului Local, la data validării, a fost următoarea: 

PNL – 13, PSD – 2. 

Consiliul Local este organizat în trei comisii de specialitate, astfel: 

Comisia nr. 1 – buget, finanţe, industrie, agricultură, gospodărie comunală, 

dezastre, ecologie şi protecţia mediului; 

Comisia nr.2 – juridic, sănătate, muncă şi protecţie socială, relaţia cu cetăţenii, 

protecţia consumatorilor, ordine publică; 

Comisia nr. 3 – administraţie publică locală, urbanism şi amenajarea teritoriului, 

învăţământ, cultură, culte, minorităţi, turism şi sport. 

 

 

Capitolul VI. Căile de comunicaţii şi echiparea teritoriului 
 

Infrastructura este una dintre preocupările importante ale administraţiei 

locale, care derulează o serie de proiecte pentru îmbunătăţirea continuă a acesteia. 

În prezent, lungimea străzilor din comuna Poiana Câmpina este de 34,66 km, 

din care drumuri judeţene – 29,707 km, drumurile comunale – 4,953 km. Din 

totalul numărului de kilometri de pe teritoriul comunei Poiana Câmpina, 31,202 

km sunt modernizaţi, din care 1,495 km sunt drumuri comunale. 

Comuna Poiana Câmpina este traversată de DJ101P, care vine de la 

Măgureni şi merge spre Breaza, traversând comuna de la sud la nord; DJ100E, care 

traversează localitatea de la est spre vest, trecând pe sub podul de cale ferată şi 

continuând spre comuna Proviţa de Jos. 
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Traseul viitoarei autostrăzi Ploieşti – Braşov va tranzita şi comuna Poiana 

Câmpina, pe la limita estică, de la sud la nord, pe o lungime de aproximativ 10 km. 

Comuna Poiana Câmpina este traversată de la sud la nord, în apropierea 

limitei estice a localităţii, de calea ferată, magistrala Bucureşti – Braşov. Gara 

Câmpina, situată pe teritoriul administrativ al comunei Poiana Câmpina, este un 

punct important pe această rută feroviară. Transportul feroviar funcţionează aici 

din anul 1876, iar din 1969 reţeaua este electrificată. Reţeaua de cale ferată are o 

lungime de 9,5 km pe teritoriul administrativ al comunei Poiana Câmpina şi ocupă 

o suprafaţă de 14,71 hectare (incluzând şi zonele de siguranţă şi protecţie). 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile este de 30,36 km, iar reţeaua 

de canalizare este în lungime de 8,209 km. 

Reţeaua de distribuire a gazelor naturale este în lungime de 47,477 km. 

Lungimea reţelelor de iluminat public este de 28 km. 

Comuna Poiana Câmpina are 1.689 gospodării. 

Suprafaţa de intravilan este de 473,83 hectare, iar suprafaţa spaţiilor verzi – 

13,95 hectare. 
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Capitolul VII. Educaţie, cultură, sănătate, asistenţă socială, 

presă 
 

Educaţie 

În comuna Poiana Câmpina funcţionează o şcoală generală – Şcoala 

Gimnazială „Învăţător Ion Mateescu” – şi două grădiniţe, una în satul Poiana 

Câmpina şi alta în satul Bobolia. 

 
Numărul de elevi (preșcolari și școlari) este de 282, din care 104 în 

învăţământul primar, 105 în învăţământul gimnazial şi 73 preşcolari (57 la 

Grădinţa Poiana Câmpina și 16 la Grădiniţa Bobolia). Numărul cadrelor didactice 

este de 20. 

Baza materială a școlii din localitate este formată din 10 săli de clasă, patru 

laboratoare şcolare, două cabinete de limbi străine, o sală de sport și festivități, un 

teren de sport, 44 computere. 
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Biblioteci 

Comuna Poiana Câmpina are Biblioteca Comunală „Dimitrie Gusti” – cu 

16.000 volume, 650 de cititori, precum şi biblioteci stradale – în cinci puncte, cu 

peste 250 volume. Biblioteca „Dimitrie Gusti” a intrat în programul naţional 

„Biblionet – lumea în biblioteca mea”, primind ca donaţie patru calculatoare 

echipate complet – camere web, căşti, microfoane, precum şi un videoproiector, o 

imprimantă, un scanner şi un ecran de protecţie. Biblioteca are şi o secţie în limba 

franceză „Jean de la Fontaine”, înfiinţată pe 25 mai 2016, cu un fond de carte de 

aproximativ 3.000 volume, primite ca donaţie de la Asociaţia Biblioteci Mediateci 

Francofone. Biblioteca mai deţine şi un punct de lucru în satul Bobolia, unde se 

află aproximativ 3.000 volume şi două calculatoare pentru utilizatori. 

Biblioteca „Dimitri Gusti” organizează şi majoritatea activităţilor culturale 

din comună, cele mai importante fiind: 

- Ziua Culturii Naţionale, naşterea lui Mihai Eminescu – 15 ianuarie; 

- Ziua Unirii Principatelor Române – 24 ianuarie; 

- Ziua I.L. Caragiale – 1 februarie; 

- Ziua Ion Creangă – 1 martie; 

- Ziua Femeii – 8 martie; 

- Ziua Eugen Jebeleanu – 24 aprilie; 

- Ziua Europei, Ziua Victoriei, Ziua Independenţei – 9 mai; 

- Ziua Copilului – 1 iunie; 

- Ziua Eroilor – sărbătoarea religioasă a Înălţării Domnului; 

- Ziua George Coşbuc – 20 septembrie; 

- Ziua Mihail Sadoveanu – 5 noiembrie; 

- Ziua Naţională a României – 1 Decembrie; 

- Ziua Nicolae Labiş – 2 decembrie; 

- Colinde de Crăciun – 23 decembrie. 

De asemenea, există o bibliotecă şi în cadrul Şcolii Gimnaziale „Învăţător 

Ion Mateescu”, aici existând un fond de carte de aproximativ 6.000 volume. 

Această bibliotecă desfăşoară şi activităţi precum sărbătorirea zilelor de naştere ale 

marilor scriitori, diferite concursuri pe teme literare, şezători, activităţi dedicate 

marilor evenimente istorice ale neamului. 
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Activităţi culturale desfăşurate în comuna Poiana Câmpina: 

- Festivalul Tradiţional de Sf. Maria – „Cântec, joc şi voie bună”, Ziua comunei 

Poiana Câmpina – 15 august; 

- Festivalul - concurs interjudeţean de interpretare muzicală „Flori de cântec 

prahovean”; 

- „Five o’clock tea” – eveniment tradiţional destinat pensionarilor din localitate; 

- „Mişcare pentru sănătate”, Crosul Primăverii şi Crosul Toamnei. 

 Monumente istorice 

Singurul obiectiv din comuna Poiana Câmpina inclus în lista monumentelor 

istorice din județul Prahova ca monument de interes local, clasificat ca monument 

de arhitectură, este fostul schit “Poiana” (secolele al XVII-lea – al XVIII-lea), 

împreună cu zidul de incintă şi turnul clopotniţă, din satul Poiana Câmpina. 

Actualmente, biserica poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului”. 

 
Alte monumente de for public din comuna Poiana Câmpina sunt: 

Monumentul Eroilor comunei Poiana Câmpina – se află în satul Poiana Câmpina, 

chiar în zona centrală şi aproape de sediul Primăriei; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Prahova
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Monumentul Eroilor din curtea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – a fost 

construit în anul 1995; 

Bustul Mareşalului Alexandru Averescu – este realizat de maestrul Ioan Bolborea 

şi se află în satul Poiana Câmpina, în mijlocul Parcului „Alexandru Averescu” din 

apropierea gării; 

Monumentul „Recunoştinţa satului Bobolia” – se află în Punctul Şipot din satul 

Bobolia, în apropierea Parcului „Minodora Grigorescu”;  

Crucea Ion G. Petre – situată în satul Poiana Câmpina, chiar în faţa gării. 

Lăcaşuri de cult 

- Parohia Poiana Câmpina – Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” – 

datează de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, cel 

mai valoros monument istoric din localitate; 

- Parohia Bobolia - Biserica cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” – satul 

Bobolia – este înconjurată pe trei laturi de cimitirul din acest sat şi datează din 

prima jumătate a secolului trecut. A fost grav avariată de cutremurul din 1940, 

fiind refăcută în anii ’50. 
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Parcuri 

- Parcul „Triumf” – amenajat în anul 2012 la intrarea în comună dinspre 

municipiul Câmpina, în faţa stadionului Asociaţiei Fotbal Club Fortuna; dispune de 

o scenă, spaţii de joacă, de recreere şi bibliotecă stradală; 

- Parcul „Minodora Grigorescu” – amenajat în anul 2012 în satul Bobolia; dispune 

de locuri de joacă, spaţii de recreere şi bibliotecă stradală; 

- Parcul “Mareşal Alexandru Averescu” – inaugurat pe 25 octombrie 2013, a fost 

proiectat ca o grădină botanică; dispune de zone de recreere şi o bibliotecă stradală; 

se află în apropierea gării, iar în mijlocul său se află bustul mareşalului Averescu; 

- Parcul Pietrişu – a fost amenajat în anul 2015, fiind singurul spaţiu de acest gen 

din satul Pietrişu; dispune de un loc de joacă pentru copii şi un spaţiu de recreere; 

- Parcul de la blocuri, din centru – se află în centrul satului Poiana Câmpina, în 

zona blocurilor de locuinţe şi a fost amenajat în anii 2014-2015; aici se află un loc 

de joacă pentru copii, spaţii de recreere şi o bibliotecă stradală. 

Turism 

În domeniul turismului, comuna Poiana Câmpina dispune de două unităţi de 

cazare, pensiuni agroturistice, cu un număr total de 36 locuri de cazare. În 
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vecinătatea localităţii şi prin comuna Poiana Câmpina trec mai multe trasee 

turistice de interes local: Poiana Câmpina – Câmpina – Voila – Şotrile; Poiana 

Câmpina – Câmpina – Valea Doftanei; Poiana Câmpina – Câmpina – Telega; 

Poiana Câmpina – Câmpina – Brebu; Câmpina – Poiana Câmpina – Proviţa de Jos 

– Proviţa de Sus.  

Poiana Câmpina a fost inclusă pe un traseu turistic al Consiliului Judeţean 

Prahova, finanţat cu fonduri europene, „Drumul fructelor”, care străbate judeţul de 

la est spre vest, trecând prin 18 localităţi, având ca principal obiectiv creşterea 

gradului de atractivitate turistică a zonei. 

Sănătate 

De asemenea, o componentă importantă a turismului o reprezintă turismul 

balnear, prin Centrul Medical Sanconfind, care include o clinică balneară, dar şi un 

spital şi o maternitate. 

 
În domeniul ocrotirii sănătăţii, reţeaua sanitară cuprinde Centrul Medical 

Sanconfind – cu un număr de 20 paturi, 21 medici, 62 personal mediu sanitar. 

Centrul Medical Sanconfind funcţionează din anul 2015 ca un centru medical 

modern, cu echipamente de ultimă generaţie, cu servicii medicale la standarde 
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europene şi personal medical calificat, care asigură tratarea pacienţilor din ţară şi 

din străinătate pentru următoarele specialităţi: 

- recuperare şi balneologie; 

- imagistică; 

- ambulatoriu de specialitate: dermatologie – venerologie, endocrinologie, 

gastroenterologie, laborator de analize medicale, pediatrie, neonatologie; 

- maternitate, obstetrică-ginecologie. 

În perioada următoare se vor deschide noi secţii, astfel: 

- chirugie; 

- săli operaţii; 

- saloane cu unul şi două paturi; 

- ambulatoriu de specialitate: chirurgie, neurologie, ORL, oftalmologie, psihiatrie, 

oncologie, boli interne, urologie, cardiologie, pneumologie. 

- cameră de gardă primiri urgenţe; 

- saloane cu paturi pentru recuperări medicale (62 locuri); 

- hotel – restaurant 4 stele (66 locuri de cazare) pentru cazarea rudelor pacienţilor 

aflaţi în dificultate şi care nu pot ajunge în unitate decât însoţiţi, iar accesul în 

spital se va asigura printr-un culoar de sticlă. 

La acest centru se mai adaugă două cabinete individuale, un cabinet 

stomatologic cu doi medici de familie şi un medic stomatolog, precum şi o 

farmacie. 

Asistenţa socială 

Asistenţa socială se desfăşoară de către Primărie, prin Compartimentul Stare 

Civilă, Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială şi cuprinde: 

- asistenţa socială a persoanelor cu venituri reduse; 

- acordarea ajutorului social; 

- acordarea alocaţiilor suplimentare pentru o serie de categorii, conform legislaţiei 

în domeniu; 

- asistenţa şi ajutoarea persoanelor cu handicap; 

- asistenţi personali pentru persoanele cu handicap; 

- acordarea de ajutoare de încălzire. 
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Presa 

Administraţia locală editează şi singura publicaţie locală „Info Poiana 

Câmpina”, cu apariţie lunară, în 4 pagini. 

 

 

Capitolul VIII. Viaţa economică 
 

Comuna Poiana Câmpina a fost mulţi ani reprezentată la nivelul industriei de 

societatea Petroutilaj, dar odată cu intrarea acestei în lichidare judiciară şi, ulterior, 

în faliment, câteva dintre secţiile ei s-au vândut, devenind societăţi de sine 

stătătoare. În momentul de faţă, cel mai important reprezentant al economiei 

comunei este Centrul Medical Sanconfind. De asemenea, datorită taxelor şi 

impozitelor mai mici, mai multe societăţi importante din Câmpina sau alte 

localităţi limitrofe şi-au mutat sediile principale în comuna Poiana Câmpina, 

contribuind din plin la creşterea veniturilor la bugetul local. 

În comuna Poiana Câmpina sunt înregistrate 193 societăţi comerciale, cu 

445 angajaţi. 

Principalii agenţi economici (obiectul lor principal de activitate) 

SC Petroutilaj 3DRD – reparare şi întreţinere echipamente de transport; 

CN Căi Ferate CFR, Regionala CF Bucureşti, Secţia L5 Câmpina – transport 

feroviar; 

SC Gerula Com SRL – spălătorie auto; 

OMV Petrom SA – furnizări de combustibili; 

SC Telekom Romania Communications SA – telecomunicaţii; 

SNTGN Transgaz SA Mediaş, Exploatare Teritorială Bucureşti – transport gaze; 

SC Electrificare CFR SA – transport căi ferate; 

SC Tasan Guard – pază şi protecţie; 

SC Hidroelectrica SA, Uzina Hidroelectrica Buzău – hidrocentrale; 

SC Monix – comerţ; 

SC Integral Beton Prest – construcţii; 

SC Matero Ama – construcţii; 

Asociaţia Fotbal Club Fortuna – sport; 

Centrul pentru Servicii de Radiocomunicaţii SRL – radiocomunicaţii; 

CNCF CFR SA, Regionala CF Bucureşti, Divizia Patrimoniu – transport feroviar; 
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SC Lia Bobolia Touring SRL – pensiune; 

SC Cirex – construcţii; 

SC Engie Romania SA – transport distribuţie gaze; 

SC Anca’C – comerţ; 

SC Sowal Construct SRL – construcţii; 

SC Seti Impex SRL – farmacie; 

SC Rhodos Construct SRL – construcţii; 

SC Inspect Service Car SRL – servicii auto. 

Agricultura 

De asemenea, un rol important în viaţa economică a comunei Poiana 

Câmpina îl are agricultura. 

Suprafaţa agricolă a comunei este de 595 hectare şi este compusă din 

următoarele categorii de terenuri 

- teren arabil – 70 hectare; 

- teren păşune – 278 hectare; 

- teren fâneaţă – 148 hectare; 

- teren livezi – 99 hectare. 

Principalele activităţi în agricultură sunt creşterea animalelor, apicultura, 

pomicultura. 

Efectivele de animale: 

- 74 bovine; 

- 490 ovine; 

- 243 porcine; 

- 114 caprine; 

- 65 cabaline; 

- 7216 păsări; 

- 207 familii de albine. 

Suprafeţe cultivate: 

- grâu şi secară – 6 hectare;  

- porumb boabe – 50 hectare; 

- cartofi – 2 hectare; 

- legume – 12 hectare. 



 18 

De asemenea, anual se eliberează un număr de aproximativ 6-7 atestate de 

producător şi acelaşi număr de carnete de comercializare pentru comercializarea 

mierii şi a altor produse apicole, precum şi pentru comercializarea fructelor. 

 

 

Capitolul IX. Servicii publice şi utilităţi 

 

Servicii publice 

În comuna Poiana Câmpina se asigură, în condiţiile legii, următoarele 

servicii publice: 

- salubrizarea – SC Floricon Salub SRL Câmpina; 

- administrarea domeniului public şi privat al comunei, inventarierea acestuia – 

Compartimentul administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei 

comunei Poiana Câmpina; 

- captarea, tratarea, transferul şi distribuţia apei potabile, precum şi colectarea, 

transportul şi epurarea apei uzate – SC HidroPrahova SA Ploieşti; 

- administrarea şi acordarea drepturilor de asistenţă socială prevăzute de legislaţia 

în vigoare – Compartimentul Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială din cadrul 

Primăriei comunei Poiana Câmpina; 

- asigurarea disciplinei în construcţii – Compartiment Urbanism, Modernizare şi 

Construcţii din cadrul Primăriei comunei Poiana Câmpina; 

- asigurarea liniştii şi ordinii publice, a bunei funcţionări a circulaţiei rutiere şi a 

parcărilor – Poliţia Locală; 

- serviciul de stare civilă – Compartimentul de Stare Civilă din cadrul Primăriei 

comunei Poiana Câmpina. 

 Utilităţi 

- alimentare cu energie electrică – prin operatori specializaţi; 

- alimentare cu gaze naturale – prin SC Distrigaz; 

- transport public rutier şi feroviar – prin societăţile comerciale care operează 

traseele judeţene care străbat localitatea (pentru transportul rutier) şi prin CFR 

Călători (pentru transportul feroviar). 
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Capitolul X. Patrimoniul public şi privat 
 

Potrivit legii, patrimoniul comunei Poiana Câmpina este alcătuit din bunurile 

mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată a acesteia, 

precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. Consiliul Local 

administrează domeniul public şi privat al comunei Poiana Câmpina. 

Domeniul public al comunei este alcătuit din următoarele categorii de 

bunuri, cu excepţia celor care au fost declarate de interes judeţean sau naţional: 

- străzi şi trotuare; 

- pieţe publice, comerciale, parcuri publice, zone de agrement; 

- lacuri; 

- reţele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţiile de tratare a 

apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente; 

- terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea Primăria, Consiliul Local, 

precum şi alte instituţii publice de interes local; 

- locuinţe sociale; 

- statui şi monumente; 

- bogăţii de orice natură ale subsolului; 

- terenuri cu destinaţie forestieră; 

- cimitire. 

Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Poiana 

Câmpina se actualizează anual. 

Domeniul public al comunei Poiana Câmpina a fost însuşit de Consiliul 

Local al comunei Poiana Câmpina prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/27 

octombrie 1999 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/29 martie 2001 – Anexa 

nr 73, care a suportat şi va suporta modificări şi completări prin hotărâri ale 

Consiliului Local al comunei Poiana Câmpina, fiind atestat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, 

precum şi al municipiilor oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova; Hotărârea  

Guvernului nr. 405/2009, Hotârârea Guvernului nr. 904/2011 şi Hotărârea 

Guvernului nr. 679/2012 privind completări şi modificări la domeniul public. 

În privinţa domeniului privat al comunei Poiana Câmpina, prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 24/28 mai 2009 s-a aprobat inventarul parţial al bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al comunei Poiana Câmpina, judeţul Prahova. 
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Inventarul a fost şi urmează a fi completat şi/sau actualizat ori de câte ori intervin 

situaţii care să impună acest lucru. 

 

 

Capitolul XI. Criterii pe baza cărora bunurile aflate în 

proprietate publică sau privată a comunei Poiana Câmpina 

pot fi date în administrare regiilor autonome, instituţiilor 

publice sau pot fi concesionate ori închiriate 
 

Bunurile din proprietatea publică şi privată a comunei Poiana Câmpina pot fi 

concesionate sau închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă 

gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară 

activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.   

De asemenea, Consiliul Local poate decide cumpărarea unor bunuri ori vânzarea 

bunurilor aflate în proprietate privată a comunei, în condiţiile legii.  

În ambele situaţii, titularul dreptului de administrare poate să posede, să 

folosească bunul şi să dispună de acesta, în condiţiile contractului prin care i-a fost 

dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat de 

administraţia locală numai dacă titularul nu-şi exercită drepturile şi nu-şi execută 

obligaţiile la care s-a angajat.  

Concesionarea sau închirierea oricărui bun din domeniul public sau privat al 

comunei Poiana Câmpina se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Sumele 

încasate din închirierea sau concesionarea bunurilor proprietate publică se 

constituie venituri la bugetul local. 

Principalele criterii care vor fi avute în vedere de Consiliul Local atunci 

când va decide cedarea sub orice formă a unui bun aparţinând proprietăţii publice a 

comunei sunt:  

- mai buna punere în valoarea a bunului respectiv;  

- crearea de locuri de muncă sau eficientizarea unei activităţi de interes public;  

- creşterea veniturilor la bugetul local. 
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Capitolul XII. Partide politice şi sindicate 
 

În comuna Poiana Câmpina îşi desfăşoară activitatea organizaţii şi filiale ale 

principalelor partide politice din România: 

Partidul Naţional Liberal; 

Partidul Social Democrat; 

Partidul Mişcarea Populară; 

Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor. 

Nu există niciun sindicat oficial în comuna Poiana Câmpina. 

 

 

Capitolul XIII. Participarea cetăţenilor la rezolvarea 

problemelor locale 
 

Locuitorii comunei Poiana Câmpina au dreptul de a participa activ la viaţa 

comunităţii, prin modalităţile prevăzute de lege. Astfel, aceştia sunt consultaţi prin 

referendum de interes local, organizat în condiţiile legii, asupra problemelor 

considerate de importanţă deosebită pe plan local: 

- propunerile de modificare a limitelor teritoriale ale unuia sau mai multor sate ori 

a întregii comune; 

- propuneri de schimbare a denumirii comunei. 

Referendumul se poate organiza în toate satele care compun comuna Poiana 

Câmpina sau numai în unele dintre acestea, în funcţie de subiectul supus 

dezbaterii. 

Adunări cetăţeneşti 

De asemenea, cetăţenii comunei Poiana Câmpina pot fi consultaţi şi prin 

adunări cetăţeneşti organizate pe sate. Convocarea şi organizarea acestora se fac de 

către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor locali 

în funcţie. Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă 

publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta. 

Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii 

reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. 

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care 

le va supune dezbaterii Consiliului Local în prima şedinţă, în vederea stabilirii 
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modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul. Soluţia adoptată 

de Consilul Local se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului. 

 

 

Capitolul XIV. Titlul de fiu/fiică a comunei 
 

Persoanele născute în comuna Poiana Câmpina primesc, la împlinirea vârstei 

de 18 ani, titlul şi certificatul de fiu/fiică al/a comunei Poiana Câmpina, în cadrul 

unei festivităţi care se organizează de către primar. 

 

 

Capitolul XV. Recunoaşterea contribuţiei cetăţenilor la 

dezvoltarea comunităţii 
 

Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina poate conferi titlul de „Cetăţean 

de onoare al comunei Poiana Câmpina”. Propunerile de acordare a titlului vor fi 

însoţite de o notă de prezentare a persoanei pentru care se propune acordarea 

acestui titlu. 

Titlul de „Cetăţean de onoare al comunei Poiana Câmpina” poate fi conferit: 

- personalităţilor vieţii publice, politice, ştiinţifice, economice, sociale, medicale, 

culturale sau sportive, persoanelor născute sau domiciliate în comuna Poiana 

Câmpina, precum şi personalităţilor străine care, prin activitatea lor, au avut o 

contribuţie excepţională la dezvoltarea şi creşterea prestigiului localităţii la nivel 

regional, naţional sau internaţional; 

- persoanelor care, în mod repetat şi dezinteresat, prin donaţii, acţiuni umanitare 

sau alte acţiuni similare, au contribuit la realizarea unor obiective de interes public 

sau la îmbunătăţirea  vieţii locuitorilor comunei Poiana Câmpina; 

- persoanelor care au dat dovadă de acte de curaj, de eroism, de devotament în 

folosul comunităţii, preîntâmpinând producerea unor evenimente cu consecinţe 

grave pentru  comuna Poiana Câmpina sau pentru locuitorii acesteia; 

- persoanelor care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea unor evenimente 

deosebit de grave sau care, prin sacrificiul suprem, au salvat vieţile concetăţenilor 

lor; 
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- unor foşti deţinuţi politici, veterani de război sau militari în a căror viaţă şi 

activitate s-au remarcat prin acte de bravură deosebite, demne de a intra în istoria 

comunei Poiana Câmpina; 

- bravilor generali şi ofiţeri ai armatei române, care s-au distins prin fapte de arme, 

asigurând astfel siguraţa naţională şi securitatea statului; 

- celor care au trecut în eternitate, dar care prin prestigioasa lor activitate au 

promovat imaginea comunei Poiana Câmpina şi a ţării; 

- unor sportivi născuţi sau formaţi în comuna Poiana Câmpina, cu rezultate de 

excepţie în competiţiile sportive naţionale şi internaţionale; 

- persoanelor care s-au remarcat în mod deosebit în protejarea unor monumente 

istorice, de artă, ale naturii şi mediului înconjurător; 

- persoanelor care, prin activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată şi prin 

invenţiile brevetate, au contribuit la crearea unor produse noi recunoscute pe plan 

naţional şi internaţional şi au făcut cunoscută comuna în ţară şi în străinătate; 

- persoanelor din domeniul educaţiei, care au contribuit în mod constant la 

pregătirea elevilor care au obţinut premii la concursurile şcolare organizate la nivel 

naţional şi internaţional; 

- intreprinzătorilor şi oamenilor de afaceri români sau străini, care prin investiţii 

sau activităţi economice au adus contribuţii semnificative la dezvoltarea economică 

a comunei Poiana Câmpina; 

- persoanelor ajunse la vârsta senectuţii, a căror viaţă şi activitate au fost puternic 

legate de viaţa comunei Poiana Câmpina. 

Principalele criterii potrivit cărora se poate conferi acest titlu sunt: 

- criteriul relevanţei domeniului în care activează; 

- criteriul performanţei; 

- criteriul reprezentării comunităţii locale; 

- criteriul avantajului / avantajelor comunităţii locale. 

Titlurile se înregistrează în ordinea acordării într-un registru special, care se 

păstrează la secretarul comunei Poiana Câmpina. 

Persoanele care primesc titlul de „Cetăţean de onoare al comunei Poiana 

Câmpina” au următoarele drepturi: 

- să primească diploma de „Cetăţean de onoare al comunei Poiana Câmpina” în 

plenul unei şedinţe a Consiliului Local; 

- să fie mediatizată personalitatea lor cu ocazia desfăşurării unor acţiuni organizate 

de Consiliul Local sau cu sprijinul acestuia; 
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- să fie înscrise în Cartea de onoare a comunei Poiana Câmpina; 

- să participe gratuit şi să i se asigure loc de onoare la toate manifestările cultural-

artistice şi sportive organizate în comuna Poiana Câmpina. 

Titlul de „Cetăţean de onoare al comunei Poiana Câmpina” se poate retrage 

de către Consiliul Local în următoarele situaţii: 

-persoana respectivă a fost condamnată pentru fapte penale prin sentinţă definitivă 

şi irevocabilă; 

-persoana a compromis cu rea-credinţă interesele statului român şi/sau ale comunei 

Poiana Câmpina; 

-persoana a prejudiciat imaginea comunei Poiana Câmpina prin fapte, acţiuni sau 

atitudini care contravin regulilor de convieţuire socială şi ale moralităţii. 

 

 

Capitolul XVI. Relaţii cu alte colectivităţi 
 

Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul ca, în limitele 

competenţelor lor, să coopereze şi să se asocieze cu alte autorităţile ale 

administraţiei publice locale din ţară sau străinătate, în condiţiile legii. Pentru 

protecţia şi promovarea intereselor lor comune, autorităţile administraţiei publice 

locale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile 

legii. Protocoalele sau actele de aderare, înfrăţire ori colaborare se adoptă de 

Consiliul Local. 

Comuna Poiana Câmpina este parte din următoarele structuri asociative: 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managamentul 

Apei – Prahova” (împreună cu Consiliul Judeţean Prahova şi alte unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţul Prahova); 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deşeurilor – Prahova” (împreună cu Consiliul Judeţean Prahova şi alte unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţul Prahova); 

- Asociaţia Comunelor din România; 

- Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Dealurile Sultanului” (împreună cu mai multe 

unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova şi Dâmboviţa). 
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Acorduri de înfrăţire 

De asemenea, comuna Poiana Câmpina are acorduri de înfrăţire şi cooperare 

cu următoarele localităţi: 

- Negreşti, raionul Străşeni, Republica Moldova; 

- Zaim, raionul Căuşeni, Republica Moldova. 

 

 

Capitolul XVII. Identitate. Atribuirea sau schimbarea de 

denumiri 
 

Atribuirea şi/sau schimbarea denumirii unor instituţii publice de interes 

local, a străzilor, pieţelor şi a altor obiective locale se poate face în baza rapoartelor 

compartimentelor de resort, a avizelor comisiilor de specialitate şi în baza altor 

avize prevăzute de lege, de către Consiliul Local. La atribuirea şi/sau schimbarea 

de denumiri se va ţine seama de tradiţii, de istoria localităţii sau a obiectivului 

respectiv, de propunerile cetăţenilor sau ale unor ONG-uri ori agenţi economici, 

precum şi de perspectivele de dezvoltare a localităţii. Consiliul Local asigură 

ţinerea evidenţei denumirii instituţiilor şi obiectivelor existente pe raza comunei 

Poiana Câmpina. 

 

 

Capitolul XVIII. Însemnele localităţii 
 

Stema comunei 

Comuna Poiana Câmpina are ca simbol stema localităţii, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr.1696/2004. 

Stema comunei Poiana Câmpina se compune dintr-un scut triunghiular, cu 

marginile rotunjite, tripartit, în furcă. Pe fond roşu se află o acvilă bicefală, de 

argint, încoronată cu coroane de aur. Pe fond de azur se află cinci stele, de argint, 

alezate doi cu doi şi unu. Câmpul verde este tăiat de un brâu undat, de argint. 

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat. 
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Semnificaţiile elementelor însumate: 

Acvila bicefală face parte din blazonul familiei Cantacuzino. 

Stelele sunt simbolul Fecioarei Maria, patroana Mănăstirii Poiana. 

Brâul undat reprezintă râul Prahova. 

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are statut de 

comună. 

 

 

Capitolul XIX. Dispoziţii finale 
 

Prezentul statut se adoptă şi se modifică de către Consiliul Local prin 

procedura stabilită de lege şi prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Consiliului Local şi se aduce la cunoştinţa opiniei publice prin publicarea pe site-ul 

Primăriei Poiana Câmpina. 
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Cadrul legislativ 
 

Prezentul document a fost elaborat avându-se în vedere următoarele acte 

legislative: 

-Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr. 96/2003 privind aprobarea OG nr. 53/2002; 

-Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

naţional / Secţiunea a IV-a „Reţeaua de localităţi”, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativ-teritorială a României, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Poiana Câmpina nr. 33/24 iunie 2016 

privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi în data de 5 iunie 2016 în 

Consiliul Local al comunei Poiana Câmpina; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Poiana Câmpina nr. 27/27 octombrie 1999 

privind însuşirea domeniului public al comunei Poiana Câmpina; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Poiana Câmpina nr. 13/29 martie 2001 – 

Anexa nr 73, privind însuşirea anexei suplimentare la inventarierea bunurilor care 

aparţin domeniului public al comunei Poiana Câmpina;  

-Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Prahova, precum şi al municipiilor oraşelor şi comunelor din judeţul 

Prahova, cu modificările şi completările ulterioare;  

-Hotărârea Guvernului nr. 405/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe 

la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Prahova, precum şi al municipiilor oraşelor şi comunelor din judeţul 

Prahova;  

-Hotârârea Guvernului nr. 904/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe 

la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Prahova, precum şi al municipiilor oraşelor şi comunelor din judeţul 

Prahova; 
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-Hotărârea Guvernului nr. 679/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe 

la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Prahova, precum şi al municipiilor oraşelor şi comunelor din judeţul 

Prahova; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Poiana Câmpina nr. 24/28 mai 2009 

privind aprobarea inventarului parţial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al comunei Poiana Câmpina, judeţul Prahova; 

-Hotărârea Guvernului nr. 1696/2004 privind aprobarea stemelor unor comune din 

judeţul Prahova. 
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