4.4.4. TURISM

În ceea ce prive te domeniul turismului, Consiliul Local al Ora ului Sl nic va avea în
vedere urm toarele obiective:
Cu o modernizarea

infrastructurii în general,

i cu prec dere a c ilor de

circula ie rutier , a re elelor de alimentare cu energie electric , ap
putea fi promovate forme de turism

i canalizare, vor

i produse turistice noi: turism de week-end,

valorificarea bioclimatului.
OBIECTIVE TURISTICE
Ora ul Sl nic este cunoscut pentru lacurile s rate (numite i B i) : Baia Baciului, Baia
Verde i Baia Ro ie, precum
Salina Nou
deschis

i pentru minele Salina Veche i Salina Nou . În vreme ce în

se extrage în continuare sare, mina veche Salina Veche, este în prezent

publicului larg, fiind folosit

ca loc de agrement. De asemenea, într-una din

înc perile separate ale Salinei Vechi, se desf

oar

anual Campionatele Mondiale de

Aeromodelism.
În ora ul Sl nic, turismul este favorabil de existen a muntelui neacoperit de sare
(rezerva ie natural )

i al pitorescului lac al Miresei ( sau Grota Miresei, 425 m², 20 m

adâncime) care s-a format în 1914, prin pr bu irea unei mine de sare.
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Mina Unirea. Lucr rile de deschidere au început în februarie 1938, iar exploatarea
propriu – zis s-a efectuat între anii 1943 – 1970. Mina este alc tuit din 14 camere cu
profil trapezoidal cu 10 m deschidere la tavan i 32 m la talp , 54 m în l ime i 60 de grade
înclina ia pere ilor. Diferen a de cot între suprafa

i vatra minei este de 208 m. S-au

excavat 2,9 mil. metri cubi de sare gem . Dup 1970, mina devine obiectiv turistic cu
amenaj ri adecvate pentru agrement i tratament al maladiilor respiratorii. În subteran este
amenajat un sanatoriu cu dotare corespunz toare: paturi, scaune, mese pentru bolnavii
astmatici c rora li se asigur asisten

medical de specialitate. În alte camere sunt

amenajate terenuri de fotbal i handbal, pist de alerg ri i chiar un muzeu istoric în sare,
denumit de autorul ei, sculptorul Iustin N stase, „ Sala Genezei”, în care se pot admira
busturile lui Traian i Decebal i alte elemente reprezentative ale popoarelor dac i roman.
Mina MIHAI.Amplasat
separat

pe verticala locului deasupra minei Unirea de care este

printr-un

plan eu

de

40

m

grosime.

Mina a fost deschis în 1912 i se compune din 6 camere cu profil trapezoidal deschidere la
tavan 12 m, înclina ie pere i 60 grade, deschidereîn talp

37 m

i în l imea de 66 m.

Exploatarea s-a f cut descendent, extr gându-se de aici 462 mii metri cubi de sare gem
pân în anul 1942 când a început deschiderea minei Unirea. Aici s-a introdus pentru prima
dat
Dup

iluminatul

electric

1970 în aceast

aeromodelism,

min

ocazie

într-o

min

se organizeaz
cu

care

de

sare

din

concursuri na ionale

este

permis

i

ara

noastr .

i interna ionale de
accesul

turi tilor.

În toamna anului 1994 complexul minier devine impracticabil, urmare a fenomenului natural
de dizolvare a s rii sub ac iunea apelor freatice i pluviale, care dreneaz pe pu ul 23 August
i inund mina Unirea. Debitele apelor sc pate pe pu , de agresivitate catastrofic , creaz
caverne imense încât speciali tii veni i pentru evaluarea dezastrului pledeaz
închiderea

definitiv

a

pentru

obiectivului.

Ideea salvatoare apar ine cercetatorului Scrob Eugen de la I.S.P.H. Bucure ti i este pus în
aplicare de c tre lucr torii hidrotehni ti apar inând societ ii Emivas Rastolni a, cu concursul
nemijlocit

al

minerilor

Salinei

Sl nic.

Pe durata a 4 ani lucr rile au vizat regularizarea albiei pârâului, foraje pentru monitorizarea
dinamicii alunec rilor de teren i nivelului piezometric, camasuiri prin betonarea pu ului i
plombarea golurilor create. Lucr rile au fost executate integral pe cheltuiala Salinei Sl nic i
au

fost

evaluate

la

peste

20

miliarde

de

lei.

Dup evacuarea apelor i cur irea vetrei minei inundate, obiectivul a fost pus în func iune la
31 iulie 1998.
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Muntele de sare. Se g se te în intravilanul ora ului Sl nic, cu intrare pe strada Baia
Baciului. Declarat rezerva ie natural geologic

i geomorfologic prin 1954, suprafa a

zonei protejate este de 2 hectare.
Complexul Baia Baciului este format din Muntele de sare, cu Grota Miresei i Baia
Miresei, apoi Lacul Mare ( numit i Baia Baciului, cu suprafa a de 5100 mp i adâncime
maxim de 7 m ), Baia Porcilor ( S = 1460 mp i adâncime sub 1 m, con inând n mol
terapeutic).
Numele de Grota Miresei a ap rut dup anul 1920, când, la patru zile dup nunt , o
localnic s-a sinucis, aruncându-se din vârful muntelui de sare.
Piatra Verde. Se poate vedea i din centrul Sl nicului, iar pentru a ajunge la aceast
carier de piatr se trece prin Gro ani i apoi pe drumul asfaltat ce leag Sl nicul de
V lenii de Munte.
Izvoare cu ape sulfurate, calcice, cloro-sodice din apropierea ora ului : Fântâna Rece –
Sub cetate, Fântâna lui Du man, Fântâna Gogon.
Crasna este o localitate situat în apropierea ora ului Sl nic. Traseul spre Schitul
Crasna trece prin Gro ani, satul Schiule ti i Valea Crasnei.
Unit i cazare turistic
1. Hotel Valdor, 2 stele, 240 locuri din care 47 locuri de 3 stele.
2. Hotel Coop Sl nic, 1 stea, 68 de locuri.
3. Vila Orizont, 1 stea, 64 de locuri.
4. Hotel Roberto, 3 stele, 30 de locuri.
Domeniul turistic este în continu expansiune în ora ul Sl nic Prahova, inându-se
cont de obiectivele turistice ce se reg sesc în aceast zona a jude ului Prahova.

39

DEZVOLTARE REGIONAL
În plan intern, Consiliul Local Sl nic, promoveaz dezvoltarea economico-social ,
tiin ific

i cultural durabil optim a teritoriului cu respectarea autonomiei i a atribu iunilor

ora ului dar în corelare cu programul i planul regional, în re ele de dezvoltare policentric .
1. Înt rirea

i extinderea cooper rii cu

institu ii

i organiza ii interna ionale

i

regionale,
2. Dezvoltarea economic sustenabil
3. Cre terea competitivit ii

i sprijin pentru IMM-uri

i a convergen ei intra-regionale în privin a actului

administrativ,
În acest sens, Consiliul Local Sl nic va urm ri în mod permanent ini ierea i
men inerea rela iilor interne i interna ionale de cooperare i colaborare cu partenerii.
4. Cre terea atractivit ii turistice i implicit dezvoltarea serviciilor turistice în ora ul
Sl nic
Se va urm ri impulsionarea activit ii turistice ca sursa de venituri, prin punerea în
eviden

a poten ialului existent pe teritoriul ora ului, i valorificarea acestui poten ial prin

îmbun t irea infrastructurii necesare i luarea unor m suri pentru o mai bun organizare a
activit ilor turistice din punct de vedere administrativ. Astfel, se va realiza inventarul
obiectivelor turistice de pe raza jude ului, precum i configurarea Registrului patrimoniului
turistic al acestuia cuprinzând elemente de ordin turistic, istoric, muzeal, etnografic, folcloric,
etc.
Cu o modernizare radical

a infrastructurii în general, i cu prec dere a c ilor de

circula ie rutier , a re elelor de alimentare cu energie electric , ap
promovate forme de turism

i canalizare, vor putea fi

i produse turistice noi: turism de week-end, valorificarea

bioclimatului i serviciilor turismului urban astfel încât fiecare din zonele etno - folclorice s
devin un centru turistic.
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Principalele orient ri ale programului vizeaz :
transformarea turismului într-un sector viabil climatic, concuren ial
locuri de munc

i generator de

i de profit;

dezvoltarea i modernizarea structurilor turistice;
lansarea

i exploatarea în folosul comunit ilor urbane a programelor turistice

promovate de agen iile de profil din jude .

De asemenea, pentru dezvoltarea serviciilor turistice din, în perioada 2008 -2015
Consiliul Local va avea în vedere dezvoltarea i promovarea unui nou program de
marketing în concordan

cu cerin ele pie ei i a unei publicit i cu eficien

sporit prin

reactualizarea site-urilor de prezentare a localit ii , precum i prin mass media scris

i

audio - vizual .
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4.4.5. INFRASTRUCTUR

I GOSPOD RIE A ORA ULUI

DRUMURI

Denumire

Lungime total

Starea drumului

- drumuri na ionale

-

-

-

- drumuri jude ene

DJ 102

16 km

Bun

- drumuri locale

DC 15

2 km

Mediocr

ACCES LA CALEA FERAT
SISTEMUL DE ALIMETARE CU AP

Temporar întrerupt
DIN ORA UL SL NIC

1. Sistemul de alimentare cu ap Crasna – Schiule ti, compus din:
- sta ie captare ap Crasna ( 50 l / s);
- re ea aduc iune ap brut în lungime de 8,4 km;
- sta ie tratare ap Schiule ti (45 l /s);
- re ea transport ap tratat în lungime de 7,5 km;
- bazine înmagazinare ap : zona Rampei – 500 mc i Gogon – 2 x 300 mc.
2.Sistem de alimentare cu ap Vulpea – tefe ti, compus din:
- sta ie captare ap Vulpea ( 48 l / s);
- re ea aduc iune ap brut în lungime de 7,5 km;
- sta ie tratare ap Sl nic ( 38 l / s);
- re ea transport ap tratat în lungime de 3,5 km;
- bazine înmagazinare ap : balnear – 400 mc i Borce ti – 200 mc.
Re eaua de distribu ie ap în ora ul Sl nic are o lungime de 34,5 km.
Operator: HIDRO PRAHOVA, cu 1.973 abona i.
SISTEMUL DE CANALIZARE
Re eaua de canalizare are o lungime de 7,5 km.
Sta ia de epurare ap menajer Sl nic, de tipul : Mecanic Mecano - Biologic
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SISTEMUL DE SALUBRITATE
Ora ul Sl nic utilizeaz rampa ecologic a ora ului B icoi.
Sistemul de salubritate este luat în gestiunea operatorului SC COMPANIA ROMPREST
OTOPENI.

I. Refacerea infrastructurii i modernizarea transporturilor
Îmbun t irea i dezvoltarea infrastructurii, impune ca principal direc ie de ac iune
cre terea calit ii drumurilor, a serviciilor de transport, fluidizarea traficului.
1.Modernizarea i dezvoltarea infrastructurilor de transport, pentru cre terea
siguran ei i confortul c l torilor, în condi iile eficientiz rii transportului.
2. Modernizarea i reabilitarea sistemului de alimentare cu ap în ora ul Sl nic
i canalizare în zon
3. Sporirea m surilor de siguran a circula iei i confortului participan ilor la
trafic;

II. Protec ia mediului înconjur tor
Grija pentru urm rirea evolu iei ansamblului de elemente ce constituie mediul
înconjur tor porne te de la adev rul c resursele naturale planetare sunt limitate i c a
contribui la conservarea i refolosirea lor este mai mult decât o bun

i necesar practic

civic , ea trebuie transformat într-o adev rat politic pentru a men ine via a planetei.
În acest context, a fost gândit dezvoltarea durabil ca o strategie prin care
comunit ile s caute c i de dezvoltare economic , într-un mediu înconjur tor de siguran

a

evolu iei normale a vie ii locuitorilor i care s aduc chiar beneficii în privin a calit ii
acesteia. Dezvoltarea durabil este un ghid important pentru administra ie, dup ce s-a
descoperit c modurile de interpretare tradi ionale de planificare i dezvoltare, creau mai mult
decât rezolvau problemele de mediu înconjur tor. Acolo unde interpret rile tradi ionale
conduceau la aglomerare, extindere, poluare i consum excesiv de resurse, dezvoltarea
durabil ofer solu ii reale i de durat care ne consolideaz viitorul.
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Vegeta ia a suferit modific ri însemnate ca urmare a interven iei omului care a defri at
p durile de pe suprafe e întinse, determinând desp durirea câmpiei în scopul transform rii în
vaste zone pentru practicarea culturilor agricole sau a inutului cu ierburi pentru p

unarea

animalelor.

În special în jum tatea sudic , vegeta ia natural a fost înlocuit în propor ie de peste
90% cu terenuri agricole intercalate pe alocuri cu pâlcuri de p dure. Ca urmare a defri

rilor,

ac iunea vânturilor a reactivat dislocarea nisipurilor fapt ce a determinat apari ia dunelor de
nisip.
În vederea implement rii la nivelul ora ului Sl nic , se vor propune realizarea
urm toarelor obiective specifice:

1. Înt rirea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul informa iei de
mediu
Aplicarea ferm a legisla iei în domeniul informa iei de mediu se va realiza prin:
- adoptarea unui sistem de norme, standarde i reglement ri compatibile cu exigen ele
Uniunii Europene
- participarea la sesiuni de instruire organizate la nivel jude ean, regional, na ional,
interna ional.

2. Consolidarea capacit ii de implementare în domeniul gestion rii de eurilor
Reziduurile de orice fel rezultate din multiplele activit i umane, constituie o problem
de o deosebit actualitate datorit cre terii continue a cantit ilor i felurilor acestora care
prin degradare i infestare în mediul natural prezint un pericol pentru mediul înconjur tor i
s n tatea popula iei.
Prin transformarea reziduurilor în resurse utilizabile, reciclarea ofer o modalitate de
administrare a reziduurilor solide reducând poluarea, conservând energia, creând locuri de
munc

i dezvoltând industrii manufacturiere mai competitive. La fel ca

i deversarea

reziduurilor în zone special amenajate sau arderea lor în incineratoare, reciclarea cost

i ea

bani. Cointeresarea societ ii în reciclare presupune o con tientizare deplin a beneficiilor i
costurilor economice i de mediu ale recicl rii, comparativ cu consumurile unilaterale de
resurse

i stocarea produselor uzate în zone special amenajate sau arderea lor în
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incineratoare. Când se iau în considerare to i ace ti factori, devin evidente avantajele
recicl rii.
Cantitatea i calitatea reziduurilor menajere, constituie factori esen iali ce determin
alegerea procedeelor optime pentru neutralizarea i valorificarea lor. În vederea realiz rii
Managementului Integrat al de eurilor în perioada 2008 – 2015 se urm re te :
- Realizarea de puncte de colectare selectiv a de eurilor la nivel de ora e i municipii
- Realizarea de depozite de colectare care s corespund Directivelor Uniunii Europene
în domeniu
- Con tientizarea popula iei privind colectarea selectiv

3. Consolidarea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul protec iei
naturii
Pentru consolidarea capacit ii de implementare a legisla iei în domeniul protec iei
naturii se dore te în perioada 2008 - 2015 realizarea mai multor obiective:
- educarea i informarea publicului precum i consultarea acestuia în cazul unor
proiecte sau planuri care pot avea efect semnificativ asupra ariilor speciale de protec ie
avifaunistic
- stabilirea listei de specii de p s ri care necesit ac iuni de conservare la nivel
teritorial
- identificarea ariilor protejate existente i a altor zone care îndeplinesc criteriile pentru
Re eaua Natura 2000

4. Asigurarea unei calit i corespunz toare a apei potabile
Datorit infest rii cu azota i, azoti i, nitra i, nitri i a primului strat freatic i inând cont
de situa ia aliment rii cu ap la nivelul jude ului Prahova se va avea în vedere realizarea unei
serii de ac iuni în perioada 2008 - 2015:
- Îmbun t irea aliment rii cu ap
- Înfiin area de noi re ele de ap potabil
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- Extinderea aliment rii cu ap potabil în sistem centralizat asigurând înl turarea
deficien elor i furnizarea de ap de calitate i debite necesare
- Extinderea canaliz rii
- Realizarea sau modernizarea sta iilor de epurare existente.

Toate aceste obiective urm resc respectarea prevederilor Directivelor Uniunii Europene
în materie i alinierea cadrului institu ional la cerin ele i exigen ele comunitare.
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