6.2. Direc ia strategic de dezvoltare
Infrastructura de baz
Argumentarea direc iei strategice
Infrastructura de baz – echiparea teritoriului este un domeniu cu o pozi ie strategic
în dezvoltare datorit impactului pe care îl are asupra dezvolt rii în ansamblu a localit ii din
punct de vedere social sau economic.
În acest context, este important ca în abordarea echip rii s se in cont de nevoile
tuturor actorilor vie ii locale, cet eni, mediu de afaceri, institu ii publice, localit ile limitrofe.
Oportunitatea de care ar trebui s se foloseasc autoritatea local pentru a rezolva
aceast problem este accesarea de fonduri prin Programul Opera ional Regional.
Obiectiv specific
MODERNIZAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA RE ELEI DE DRUMURI ASTFEL
ÎNCÂT S CORESPUND CERIN ELOR ACTUALE I VIITOARE DE DEZVOLTARE I
DE TRAFIC I ÎN SISTEM PARCHETIZAT CU MODERNIZAREA CELORLALTE RE ELE
DE UTILIT I
M suri pentru atingerea obiectivelor
Punerea în practic a planului de
modernizare i reabilitare a drumurilor
actuale

Activit i

1.Reabilitarea i modernizarea infrastructurii
rutiere ( str. Bisericii, 13 Decembrie, Doroban i,
tefan cel Mare, Brâncoveanu, Zambilelor,
Minerului, Florilor) în sta iunea balneo –
climateric Sl nic Prahova ( inclusiv reabilitarea
podurilor i pode elor prev zute în Studiul de
Fezabilitate).
2.Elaborarea de studii privind gradul de deteriorare i
nevoia de modernizare a întregii re ele de drumuri i
amenajarea spa iilor de parcare la nivelul ora ului
Sl nic.
3.Întocmirea de studii de fezabilitate, studii de trafic i
proiect tehnic pentru modernizarea drumurilor în
ora ul Sl nic.
4.Prioritizarea lucr rilor de reabilitare / extindere
inând cont de planificarea reabilit rilor la nivelul
jude ului Prahova.
5.Implementare planului de modernizare i reabilitare
a drumurilor, inclusiv asfaltarea str zilor, repararea
trotuarelor i amenajarea spa iilor de parcare.
6.Identificarea problemelor legate de c ile de acces
pentru pietoni.
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7.Colaborare i stabilire plan de m suri comun între
administra ia public i poli ia ora ului Sl nic pentru
îmbun t irea condi iilor de trafic rutier.
8.Introducerea ora ului Sl nic în circuitul turistic prin
modernizare drumuri c tre :
- Sl nic – Schiule ti – Crasna – DN 1 A;
- Sl nic – Complex Balnear – tefe ti, pentru a face
leg tura cu Valea Prahovei prin Aluni – Brebu;
- Sl nic – Tei ani – Cheia.
9. Continuarea lucr rilor la Podul pe calea ferat din
zona Pr jani.

Obiectiv specific
MODERNIZAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA INFRASTRUCTURII
TEHNICO – EDILITARE, ASTFEL ÎNCÂT S CONTRIBUIE LA
CRE TEREA CALIT II VIE II I DEZVOLTAREA LOCALIT II
M suri pentru atingerea obiectivelor
Ac iuni
1.Evaluarea
posibilit
ii
de a corela lucr rile de
Dezvoltarea eficient a re elelor de utilit i
înfiin
are
i
extindere
/
modernizare
re ele prin
în toat ora ul Sl nic

aplicarea unui sistem parchetizat de utilit i ( ap ,
canalizare, alimentare cu gaz, introducere fibr optic ,
alimentare cu energie electric .

2.Realizarea unui studiu de fezabilitate integrat vizând
viitoarele investi ii – introducerea tuturor utilit ilor
înainte de asfaltarea drumurilor.
3.Continuarea programului de modernizare a
distribu iei apei – înlocuirea conductelor vechi.

Construc ia i adaptarea sistemelor
publice de alimentare cu ap i canalizare
conform obiectivelor europene privind
calitatea apei potabile i epurarea apelor
uzate

1.Reactualizarea reglement rilor tehnice privind
construc ia i exploatarea sistemelor de canalizare i
a sta iilor de epurare a apelor uzate, vizând
îmbun t irea prelu rii, colect rii, epur rii i evalu rii
apelor uzate.
2.Regularizarea pârâului sl nic i în Pr jani.
3.Îmbun t irea managementului serviciului de ap –
canal i epurare a apelor uzate.
4.Introducerea standardelor de calitate i a
indicatorilor de performan în furnizarea serviciului de
alimentare cu ap i canalizare.
5.Implementarea unui sistem de monitorizare a calit ii
apei potabile.
6.Generalizarea contoriz rii i men inerea unor tarife
suportabile de popula ie.
7.Îmbun t irea tehnologic la sta iile de tratare a apei
potabile i înlocuirea instala iilor interioare la nivelul
utilizatorilor.
8.Între inerea i cur irea albiei pârâului Sl nic i a
celor doi afluen i, cu prioritate – zona de confluen .

63

Dezvoltarea unui sistem integrat de
management al de eurilor i men inerea
unui mediu curat

1.Realizarea unui studiu tehnic de evaluare a
posibilit ilor tehnice i economice privind recuperarea
i reciclarea de eurilor menajere produce în ora ul
Sl nic.
2.Introducerea treptat a colect rii selective a
de eurilor.
3.Preg tirea i implementarea unui sistem integrat de
management al de eurilor în asociere cu comunele
învecinate.

Asigurarea înc lzirii popula iei cu
respectarea standardelor tehnologice de
performan
i mediu

4.Ini ierea de programe i campanii de stimulare a
ac iunilor de protec ie a mediului.
1.Reabilitarea re elei de distribu ie a apei calde i a
agentului termic de înc lzire.
2.Extinderea contoriz rii individuale în condominii.
3.Reabilitarea termic a anvelopei cl dirilor, respectiv
a fa adelor, teraselor i a tâmpl riei exterioare.

Furnizarea energiei electrice c tre
popula ie cu utilizarea de tehnologii
economicoase i nepoluante

1.Dezvoltarea unui serviciu de iluminat public bazat pe
tehnologie performant i economicoas , care s
asigure condi ii civilizate în ora .
2.Îmbun t irea managementului serviciului de
iluminat public.
3.Gestionarea eficient a fondurilor de investi ii
necesare moderniz rii i dezvolt rii serviciului de
iluminat public.
4.Identificarea de surse regenerabile care pot produce
energie electric – realizare de studii, identificarea de
solu ii tehnice i surse de finan are.

Cre terea calit ii serviciilor publice de
gospod rire a ora ului

1.Dezvoltarea i extinderea zonei verzi în ora ul
Sl nic.
2.Îns n to irea mediului citadin prin igienizarea
subsolurilor blocurilor, repara ii i izolare termic
exterioar , ugr virea caselor, sc rilor i hidroizola ie,
respectiv demararea unui program de mansardare a
blocurilor pentru crearea unui spa iu locativ.
3.Achizi ionarea de utilaje i echipamente pentru
realizarea în bune condi ii a serviciilor publice – utilaje
de desz pezire, între inere spa ii verzi.
4.Modernizarea spa iilor pentru parcarea
autovehiculelor precum i înlocuirea semnelor de
circula ie necorespunz toare.

Utilizarea surselor de energie
neconven ionale / regenerabile în
furnizarea utilit ilor c tre locuitorii
ora ului Sl nic

1.Realizarea unui studiu de fezabilitate privind
poten ialul local în producerea de energie
regenerabil .
2.Stimularea investi iilor private sau realizarea de
parteneriate public-private pentru utilizarea energiilor
regenerabile în ora ul Sl nic.
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Consolidarea infrastructurii tehnologiei
informa iei i a comunica iilor (TIC) i
facilitarea accesului public la Internt

1.Atragerea de fonduri pentru realizarea re elelor
broadband i a punctelor de acces public la internet în
band larg (PAPI)

Obiectiv specific
DEZVOLTAREA TERITORIAL ECHILIBRAT
M suri pentru atingerea obiectivelor
Actualizarea planific rii urbanistice i a
dezvolt rii spa iale a ora ului Sl nic

A ORA ULUI SL NIC
Ac iuni

1.Actualizarea Planului Urbanistic General al ora ului
Sl nic, stabilirea i delimitarea teritoriului intravilan, a
modului de utilizare a acestui teritoriu, zonificarea
func ional corelat cu realizarea re elei de circula ie.
2.Proiectarea evolu iei în perspectiv a ora ului în
corela ie cu prognozele popula iei i nevoile de locuire
ale popula iei.
3.Realizarea Planurilor Urbanistice Zonale i a
Planurilor Urbanistice de Detaliu - PUZ i PUG inând
cont de noile cerin e impuse prin PUG actualizat.
4.Devoltarea urbanistic i turistic a localit ii i
amenajare spa ii de agrement:
- zona Piatra – Verde, între inerea drumului Tei ani –
DN 1A;
- zona central a ora ului;
- zona parc;
- zona Pie ei centrale ( Hale comunale).
5.Amenajarea zonei de circula ie pietonal de la
intrarea în ora pân la zona central , prin :
- punerea în valoare a brazilor argintii;
- amenajarea de spa ii de odihn cu b nci i iluminat
ambiental.
5.Identificarea cl dirilor / obiectivelor care pot fi
introduse în patrimoniul cultural al ora ului.
6.Implementarea regulamentului local de urbanism
conform standardelor de calitate stabilite.
7.Stabilirea traseelor, coridoarelor de circula ie i de
echipare a teritoriului, prev zute în planurile de
amenajare a teritoriului jude ean i na ional.
8.Stabilirea regimului de în l ime a cl dirilor.

Extinderea echilibrat a zonei intravilane
i a teritoriului administrativ al ora ului
Sl nic

a. extindere intravilan
Identificarea zonelor pretabile pentru extindere, axate
pe dou direc ii : construc ii – investi ii i construc ii
civile.
Identificarea propietarilor i clarificarea situa iei
juridice a terenurilor, în cazul extinderii
Studiu de oportunitate privind asigurarea cu utilit i
sau existen a acestora în zon i acordarea de
facilit i fiscale
Studiu geo-topo privind stabilirea condi iilor de fundare
Studiu de prefezabilitate privind schimbarea categoriei
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de folosin
i scoaterea terenului din circuitul agricol
Întocmire PUZ pentru extindere
b. extinderea teritoriului administrativ
Stabilirea variantei de extindere a teritoriului
Clarificarea situa iei juridice a terenurilor, în cazul
extinderii
Studiu de oportunitate privind asigurarea cu utilit i
sau existen a acestora în zon i acordarea de
facilit i fiscale
Studiu geo-topo privind stabilirea condi iilor de fundare
Studiu de prefezabilitate privind schimbarea categoriei
de folosin
i scoaterea terenului din circuitul agricol
Ob inerea Hot rârii de Guvern privind extinderea
teritoriului
Întocmire PUZ pentru extindere

Stimularea disciplinei în construc ii

1.Implementarea unor m suri de verificare a
conformit ii specifica iilor din autoriza iile de
construc ie
2.Reducerea num rului de construc ii ce nu au
autoriza ie
3.Eliberarea autoriza iilor de construire conform
planurilor urbanistice i a regulamentului de urbanism.

Renovarea / reabilitarea cl dirilor cu
respectarea cerin elor de eficien
energetic

1.Cre terea gradului de confort a locuin elor prin
implementarea de programe de sprijinire a locatarilor
în demersurile de reabilitare a locuin elor.
2.Derularea de proiecte de eficientizare energetic a
cl dirilor publice i private.
3.Implementarea programului guvernamental privind
reabilitarea termic a cl dirilor.
4.Identificare modalit i de sprijinire financiar a
asocia iilor de proprietari privind implicarea financiar
în programul de reabilitare termic a locuin elor.
5.Identificarea i aplicarea de m suri pentru
construirea de locuin e pentru tineri.
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