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CAP. I   PREZENTARE GENERALA  

 

1.1. Localizare 

 

Oraĸul UrlaŞi este un oraĸ vechi, fiind menŞionat, pentru prima datŁ, ´ncŁ din prima jumŁtate a 

secolului al XVI - lea, ´ntr-un hrisov semnat de Neagoe Basarab, la data de 16 martie 1515, prin care 

voievodul ´ntŁrea mai multe ocine mŁnŁstirii Snagov ĸi ´n care printre ĂjurŁtoriò (martori) se afla ĸi 

boierul òOancea din UrlaŞiò. 

 

Oraĸul este situat ´n partea de sud-est a Rom©niei, ´n partea de sud-est a judeŞului Prahova, la 

44Á59ô28ôô latitudine nordicŁ ĸi 26Á13ô50ôô longitudine esticŁ, la o distanŞŁ de 81 km de Bucureĸti, ´n 

zona de contact dintre C©mpia Rom©nŁ (c©mpia subcolinara Mizil-St©lpu) ĸi dealurile subcarpatice.  

 
Oraĸul face parte din renumita regiune viti-vinicolŁ Dealu Mare, afl©ndu-se pe celebrul Drum al 

Vinului, fiind ´nvecinat cu urmŁtoarele localitŁἪi: 

× nord ï  comuna IordŁcheanu 

× sud   ï  comunele Albeĸti Paleologu ĸi Tomĸani 

× est    ï  comuna Ceptura  

× vest  ï  comunele Valea CŁlugŁreascŁ ĸi Plopu  

 

Calea de acces ´n localitate este Drumul NaŞional 1B Ploieĸti ï BuzŁu, din Albeĸti Paleologu, la 

o distanŞŁ de 4 Km, pe Drumul JudeŞean 102 C. Oraĸul este situat la o distanŞŁ de 6 Km de Gara Cricov, 

fapt ce faciliteazŁ accesul persoanelor, dar ĸi transportul mŁrfurilor. 

  

1.2.  Istoric  

Istoricul oraĸului UrlaŞi se pierde sub colbul vremurilor trecute, oraĸul fiind menŞionat ´ncŁ din 

prima jumŁtate a secolului al XVI-lea. 

Urme arheologice din neolitic ĸi epoca bronzului, descoperite pe dealul Merez din Valea Urloii, 

certificŁ, ´nsŁ, un trecut mult mai ´ndepŁrtat. 

Ċn legŁturŁ cu denumirea localitŁŞii, DicŞionarul Terminologic ĸi de Regionalisme [DTSR 

(1872)], susŞine cŁ, Ăǫn vechime se numea Stenota ĸi era cetate veche, unde astŁzi se aflŁ numai 
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rŁmŁĸiŞe. Urlat e cuv©nt nemŞesc ĸi s-a prefŁcut ´n UrlaŞi ĸi nu ´nchipuieĸte alta dec©t un lucru prea 

vechi ĸi se ´nŞelege cŁ de la goŞi, care ´n a treia sutŁ de ani au stŁp©nit pe aici, a rŁmas aceastŁ numireò. 

Pe de altŁ parte, cei cea au scris DGJPh (1897. p. 601) menŞionau cŁ denominaŞia ar putea veni, 

conform tradiŞiei, de la faptul cŁ locuitorii coborau de pe dealurile vecine pentru a se aduna la 

urlŁtoare, adicŁ la t©rg. N-ar fi, ´nsŁ, exclus sŁ fie doar o simplŁ traducere din slavŁ a numelui r©ului 

Cricov ïĂKrikò= strigŁt, urlet. Potrivit altor cercetŁtori, UrlaŞi provine din cuv©ntul maghiar Varalatt 

(Ăsubcetateò, Orlat, Urlat). De altfel, oraĸul a fost p©nŁ ´n secolul al XIX ï lea reĸedinŞa fostului judeŞ 

Secuieni (N. Iorga, Documente urlŁŞene, BCMI, 1927, p. 309). 

Marele istoric Nicolae Iorga, ´n volumul sŁu de Documente urlăţene, publicat iniŞial ´n cadrul 

Buletinului Comisiei Istorice a României, ´n 1972, se ´ntreba de unde vine acest nume, pe care-l va 

cataloga, ´n altŁ parte, drept Ănumele-poreclŁ indescifrabilò1. 

Tot Nicolae Iorga spunea cŁ ĂEtimologia care s-ar prezenta la ´nceput ar pune numele ´n 

legŁturŁ cu verbul  a urla. Dar aceasta n-ar avea nici un sens. Trebuie cŁutat aiurea. Am gŁsit ĸi forma 

Orlaţi. Aceasta ne-ar trimite la radicalul  Orlu, Orlea, constatat ĸi aiurea. Finala ar fi cea slavonŁ  -aţ, 

care se ´nt©lneĸte, e drept, ´n alte regiuni, cele de l©ngŁ DunŁrea s©rbeascŁ (de fapt bulgŁreascŁ), de la 

RomanaŞul nostru p©nŁ la CraguievaŞul ĸi CruĸevaŞul s©rbilorò. 

Ċn toamna anului 1968, ´n curtea Liceului din oraĸ, ´n urma unor sŁpŁturi ´nt©mplŁtoare, au fost 

descoperite un schelet ĸi trei nasturi de cupru, realizaŞi ´n tehnica secolului al XIV ï lea, fiind certe 

mŁrturii istorice pentru actuala vatrŁ a t©rgului.  

Documentar, ´nsŁ, oraĸul UrlaŞi a fost atestat pentru prima oarŁ ´ntr-un hrisov semnat de Neagoe 

Basarab, la data de 16 martie 1515, prin care voievodul ´ntŁrea mai multe ocine mŁnŁstirii Snagov ĸi ´n 

care printre ĂjurŁtoriò (martori) se afla ĸi boierul òOancea din UrlaŞiò. 

A doua menŞiune documentarŁ este hrisovul din 1527-1528, semnat de Radu de la AfumaŞi, prin 

care voievodul reconfirma aceleiaĸi m©nŁstiri, dealul cu viile de la Poiana (´n Valea CŁlugŁreasca ) ĸi 

Valea CŁlugŁrilor, Ăa patra parte, c©t Şine ocina p©nŁ ´n apa TeleajŁnului, cu vinŁriciul2 si perpelii3, 

partea domneasca ĸi un vad de moarŁ ´n C©rciurcari pe Cricovò. Ċntocmirea acestui hrisov se fŁcuse pe 

baza unei cercetŁri la faŞa locului de mai mulŞi boieri, printre care ĸi boierul Oancea din UrlaŞi. 

Registrele vamale ale Braĸovului din anul 1545, care Şineau evidenŞa t©rgoveŞilor din ŝara 

Rom©neascŁ, veniŞi pentru tranzacŞii comerciale cu cei braĸoveni, menŞioneazŁ ĸi pe un anume Stan 

din UrlaŞi, printre comercianŞii din alte localitŁŞi prahovene: GherghiŞa, T©rgĸor, Breaza, SlŁnic, 

Comarnic, Filipeĸti, VŁleni (Arh. NaŞ. Dir. Jud. Bv, PrimŁria Braĸov ï seria Reg. vigesimale, III A/6, 

p. 44).   

La data de 5 iunie 1598, domnitorul Mihai Viteazul elibera o carte domneascŁ lui ĂDrŁgan ĸi cu 

feciorii c©Şi Dumnezeu ´i va da, ca sŁ fie lui moĸie ´n UrlaŞi (é) din c©mpu ĸi din apa ĸi din deal cu 

viile ĸi de peste tot hotaréò4. 

La data de 20 aprilie 1703, ĸase boieri ´ntocmeau hotŁrnicia moĸiei UrlaŞi lui Iordache 

Cocorascu (moĸtenitŁ de la logofŁtul Radu CocorŁscu), deosebindu-i-o de cea a moĸnenilor urlŁŞeni, 

iar un an mai t©rziu, la 26 septembrie 1704, Constantin Br©ncoveanu i-o confirma printr-un hrisov. 

Domnitorul Constantin Br©ncoveanu a poposit pe aceste meleaguri, ´n vara anului 1711, ĂAici, 

in gura UrlaŞilor, ´n locul unde Cricovul SŁrat scŁpa din str©nsoarea dealurilor ĸi prinde a se zbengui pe 

´ntinderi ĸese (é) cu cea din urmŁ oĸtire a ŝŁrii Rom©neĸtiò, cu mii de boieri, boiernaĸi, ostaĸi de 

curte si Ăslujitoriò ŞŁrani, aĸtept©nd ĂsŁ vadŁ cum hotŁrŁĸte norocul rŁzboaielor la Prut, ca sŁ ĸtie dacŁ 

rŁm©ne cu turcii ori merge sŁ se ´nchine ´mpŁratului celui nou al muscalilorò5. 

Ċn DTSR din anul 1872 se menŞiona despre t©rgul UrlaŞi ca av©nd ´n componenŞŁ ĸi cŁtunele: 

Arioneĸti, MŁrunŞiĸ, Valea Nucetului, Orzoaia, Valea lui Seman, Valea Urloii, Valea Bobului, Valea 

                                                           
1 N.Iorga, Romania cum era pana in 1918, vol.I, BPT-717, Ed. Minerva, Bucuresti, 1972, p.278 
2 Impozitul pe carciumi 
3 Impozitul pe butile de vin si putinele cu struguri 
4 Nicolae Iorga, Op.cit., p. 183-184 
5Nicolae Iorga, Romania cum eraé, p. 278   
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Cr©ngului, Valea Humei, Valea Pietrei si ZŁrcŁlŁi. DGJPh (1897, p.601) precizeazŁ, la r©ndul sŁu, 

cŁtunele ce intrŁ ´n componenŞa UrlaŞiului: Coteni, MŁrunŞiĸ, Valea Seman, Valea Urloi, Valea 

Cr©ngului, Valea Nucetului, Valea Bobului, Orzoaia, JŁrcŁlŁi, Valea Pietrei, Arioneĸtii Vechi, 

Arioneĸtii Noi, Valea Humei ĸi Cherbea. Se semnala, de asemenea cŁ, t©rgul organiza sŁptŁm©nal (in 

fiecare vineri) c©te un Ăt©rgò (iarmaroc) ĸi doua b©lciuri anual. 

La 16 martie 2015, oraĸul UrlaŞi, din judeŞul Prahova, a sŁrbŁtorit, 500 de ani de la prima 

menŞiune documentarŁ a sa, care apare ´ntr-un document emis de cŁtre Domnitorul Neagoe Basarab 

(1512 ï 1521), la T©rgoviĸte, fiind datat : 16 martie 1515. 

 Ċn acest adevŁrat ñcertificat de naĸtereò al localitŁŞii este menŞionatŁ denumirea pe care o poartŁ 

ĸi astŁzi ĸi se aminteĸte de un oarecare boier OËncea (Oancea n.n.) din UrlaŞi (precum ĸi de alŞii din 

localitŁŞi ´nvecinate), deoarece ñéau venit  ´naintea domniei mele é de au mŁrturisit ĸi au dat cu 

sufletele lor acele ocineéò. Prin acest document, Domnitorul ´ntŁreĸte mai multe ocine (moĸii n.n.) 

MŁnŁstirii Snagov.O  a doua menŞiune documentarŁ, ´n ordine cronologicŁ, o aflŁm ´ntr-un document 

emis ´n timpul domniei lui Radu Paisie (1535 ï 1545), datat  18 iunie 1537 ĸi ´n care se stipuleazŁ : ñé 

dat-am domnia mea aceastŁ poruncŁ a domniei mele Stoichii  cu feciorii lui c©Şi  Dumnezeu  ´i va dŁrui 

ca sŁ le fie  moĸie a lor la Broĸteneascaò. 

 Ċn documentul menŞionat mai sus, publicat de cŁtre marele istoric al neamului nostru, Nicolae 

Iorga ´n culegerea sa de ñDocumente UrlŁŞeneò, deĸi nu este trecutŁ denumirea de UrlaŞi, ´nt©lnim 

consemnatŁ moĸia ñBroĸteneascaò, moĸie ce a existat ´n UrlaŞi ĸi pe care o gŁsim menŞionatŁ ´ntr-un alt 

document din anul 1603, c©t ĸi ´n tabelul celor 101 familii ´mproprietŁrite ´n anul 1864. Din tabel 

rezultŁ cŁ  din trupul acestei moĸii, care a aparŞinut boierilor urlŁŞeni, au fost ´mproprietŁrite 31 de 

familii.  

 Mai t©rziu, dupŁ numai 8 ani, ´n Registrul vigesimal (de vamŁ n.n.) al Braĸovului ï ce 

menŞioneazŁ date despre import ĸi export ï este menŞionat printre cei ce au cumpŁrat marfŁ din Braĸov, 

´n anul 1545, ĸi un anume Stan de UrlaŞi. De aici, rezultŁ cŁ UrlaŞiul exista la aceastŁ datŁ ĸi cŁ atinsese 

un anumit stadiu de dezvoltare economicŁ, at©t timp c©t erau ĸi negustori din UrlaŞi care fŁceu comerŞ 

cu  Braĸovul. 

 Ċn cele ce urmeazŁ, ne  vom opri atenŞia asupra documentului din anul 1697, emis de cŁtre 

Domnitorul Constantin Br©ncoveanu, patronul spiritual al localitŁŞii, prin care porunceĸte marelui 

ciohodar Alexandri ñé  sŁ umble ´n oraĸul domnii meale ´n Bucureĸti ĸi pe la ŞarŁ sŁ caute ´n toatŁ Şara 

dom.(niei) ĸi ´n toate tŁrgurile : la C©mpul Lungu, la Piteĸti, la TŁrgoviĸte, la Filipeĸti, la Ploieĸti, la 

UrlaŞi , la BuzŁu, la RŁmnic, la Focĸani I pen toate satile, sŁ aibŁ a lua ciohondŁritul, (bir plŁtit de 

cismari ´nfiinŞat ´n sec.XVII n.n.) de cismariu pe tal.(er) 1, dupŁ obiceiu,  veri ce fel dŁ ea ar fi, au slugŁ 

boereascŁ, au cŁlugŁreascŁ, au Şigan, afarŁ de slujitorii de Bucureĸtiò ï (vezi Nicolae Iorga, ñStudii ĸi 

documenteò, vol.V, pag.340). Din cele menŞionate ´n documentul din care am citat mai sus, se vede clar 

cŁ Br©ncoveanu VodŁ numeĸte UrlaŞiul  printre  t©rgurile  ŝŁrii Rom©neĸti. 

 Mai trebuie relevat faptul cŁ ´ntr-un alt document din anul 1691, UrlaŞiul este menŞionat ca sat. 

Deci, transformarea acestuia ´n t©rg a avut loc ´n perioada cuprinsŁ ´ntre  anii 1691 ï 1697. De 

asemenea, trebuie reŞinut faptul cŁ ´n jurul anului 1700, Domnitorul Constantin Br©ncoveanu 

desfiinŞeazŁ t©rgul UrlaŞi, pentru a proteja t©rgul GherghiŞa de concurenŞa  UrlaŞiului. Ċn document se 

spune : ñé de vreme ce aducea pagubŁ  ĸi domniei, pentru cŁ ĸi vama GherghiŞei sŁ strica, dintru 

aceastŁ pricinŁ, am hotor©t : t©rgul cel nou (de la UrlaŞi n.n.) sŁ nu mai fieò. (vezi ñCondica 

Br©ncoveneascŁò nr.268, pag.767). 

 Marele spŁtar Mihail Cantacuzino solicitŁ Domnitorului sŁ fie ´nfiinŞat un t©rg sŁptŁm©nal la 

UrlaŞi. Acesta acceptŁ sŁ se ŞinŁ, la UrlaŞi, t©rgul de toamnŁ, anual, care dura o lunŁ de zile. Faptul este 

consemnat ´ntr-un hrisov al lui Nicolae Mavrocordat din 21 aprilie 1716, ´n care se spune : ñé ci 

numai am hotŁr©t sŁ se facŁ acolo ´n Gura UrlaŞilor t©rg, slobod toamna, pe vremea culesului ´n patru 

sŁptŁm©niéò (vezi : G.M.Petrescu-Sava (ZagoriŞ): ñT©rguri ĸi oraĸe ´ntre BuzŁu, T©rgoviĸte ĸi 

Bucureĸtiò, pg.50). 
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 Ċn documentul nr.108, din anul 1703, (vezi N.Iorga:òDocumente UrlŁŞeneò) se spune : òé ne-

am str©nsu toŞi la un loc ´n sat la UrlaŞiò. Ċntr-o hartŁ din anul 1774 el este menŞionat tot ca sat. Dar din 

anul 1778 UrlaŞiul este iar menŞionat ca t©rg. 

 Ċn anul 1711,  Domnitorul Constantin Br©ncoveanu se stabileĸte cu armata sa ´n ñGura 

UrlaŞiuluiò urmŁrind evoluŞia rŁzboiului ruso-turc (vezi Radu LogofŁtul Greceanu ï ñIstoria domniei 

lui Constantin Basarab Br©ncoveanu Voievod /1688 ï 1714)ò, Editura Academiei R.S.R. 1970, pg.179, 

180, 182). De atunci dateazŁ  ñCasa DomneascŁò ĸi ñViile Domneĸtiò din Valea Cr©ngului care dŁinuie 

ĸi ´n zilele noastre. 

Ċn perioada interbelicŁ ´n aceastŁ zonŁ se aflŁ reĸedinŞa plasei Cricov, care avea ´n subordine 15 

comune rurale ĸi una urbanŁ (UrlaŞi). Conform datelor existente la Arhivele NaŞionale ale DirecŞiei 

JudeŞului Prahova, inv.269/1926-1927, s-a purtat o ´ntreagŁ corespondenŞŁ pentru alipirea cŁtunului 

Schiau oraĸului. 

Ċn urma HCM 1116/1968, dupŁ ce a fost sediul raionului Cricov, oraĸul a cŁpŁtat actuala 

structurŁ administrativ-teritorialŁ. 

Ċn perioada ĂsistematizŁriiò ceauĸiste (1975), localitŁŞile componente (Arioneĸtii Noi, Cherba, 

Schiau, Ulmi, Valea Mieilor, Valea Nucetului ĸi Valea Seman) au fost propuse pentru dezafectare, iar 

prin Decizia nr.275/29 mai 1989 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al JudeŞului Prahova, 

emisŁ ´n baza Legii nr.2/1989, oraĸul UrlaŞi nu mai avea ´n componenŞa dec©t localitŁŞile: Cherba, 

MŁrunŞiĸ, Valea Cr©ngului ĸi Valea Urloi, celelalte dispŁr©nd pur ĸi simplu. Din fericire, ´n anul 1990 

aceastŁ lege a fost abrogatŁ ĸi situaŞia a revenit la normal. 

Ċn prezent, oraĸul are ´n cuprinsul sŁu, pe l©ngŁ localitatea de bazŁ, un numŁr de 15 localitŁŞi 

componente (cartiere) cu caracter rural, certificate astfel ´n urma HotŁr©rii de Consiliu Local (HCL) 

nr.74/26.08.2004: Arioneĸtii Noi, Arioneĸtii Vechi, Cherba, JercŁlŁi, MŁrunŞiĸ, Orzoaia de Sus, Orzoaia 

de Jos, Scheau, Valea Bobului, Valea Cr©ngului, Valea Mieilor, Valea Nucetului, Valea Pietrii, Valea 

Seman, Valea Urloii.  

Cherba este menŞionatŁ ca localitate componentŁ a oraĸului dupŁ rŁzboi (1968), ´n timp ce 

despre ĂJŁrcŁlŁiò DGJPh (1897) menŞioneazŁ cŁ este cŁtunul UrlaŞiului. 

Toponimia acestor cartiere este destul de interesantŁ, chiar dacŁ pentru unele provenienŞa 

denumirii este necunoscutŁ. Astfel, de exemplu, pentru MŁrunŞiĸ, situat ´n partea de nord a oraĸului, se 

crede cŁ denumirea are legŁtura cu substantivul ĂmŁrunŞisò = lucru mŁrunt, semnific©nd o aĸezare 

micŁ, iar pentru cele doua cartiere Orzoaia de Sus ĸi Orzoaia de Jos denumirea derivŁ din substantivul 

Ăorzoaieò, semnific©nd o specie de orz, al cŁrui spic este alcŁtuit din doar doua r©nduri de boabe. 

Denumirea cartierului Valea Urloi se pare cŁ este, de fapt, o ĸaradŁ asemŁnŁtoare numelui oraĸului 

cŁruia ´i este arondat ĸi ´n componenŞa cŁruia se aflŁ. 

 

ORIGINEA DENUMIRII  

 

 O problemŁ care a nŁscut multe pŁreri ĸi supoziŞii ce se deosebesc mult unele de celelalte, este  -  

´ncŁ - cea a originii denumirii de UrlaŞi . 

 O pŁrere ce nu este credibilŁ este aceea cŁ denumirea ar proveni de la numele  paharnicului 

UrlŁŞeanu. Mult mai sigur este cŁ acesta ĸi-a luat numele de la denumirea localitŁŞii sale de baĸtinŁ. De 

altfel, pŁrerea este de datŁ mult mai recentŁ faŞŁ de prima menŞiune documentarŁ (16 martie 1515). 

 Dimitrie Frunzescu, autorul ñDicŞionarului Geografic ĸi Statisticñ, din anul 1872, menŞioneazŁ 

cŁ denumirea de ñUrlaŞiò ar fi de origine germanŁ, traducerea cuv©ntului ñuraltò, rŁmas de la goŞi. 

 O altŁ pŁrere este menŞionatŁ ´n ñDicŞionarul Geograficò, din 1902, ´n care se aratŁ cŁ 

denumirea localitŁŞii ar proveni de la faptul cŁ, aici, dupŁ tradiŞie, coborau locuitorii de pe dealurile 

´nvecinate pentru a veni la ñurlŁtoareò, adicŁ la t©rg.Dar denumirea de ñt©rgò este ´nt©lnitŁ  pe la 

sf©rĸitul secolului al XVII-lea . 

DupŁ alŞi specialiĸti ´n toponimie, ñurlaŞiò ´nseamnŁ ñcobor©Şiò (de pe dealuri ĸi de pe munŞi), 

fiind participiul verbului ña urlaò, care ´nseamnŁ ñ a cobor´ò, ´nŞelesul pierz©ndu-se de-a lungul vremii. 
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 O altŁ pŁrere este cea legatŁ de zgomotul (urletul) apelor vijelioase  care se revarsŁ de pe ambii 

versanŞi ´n valea  Cricovului SŁrat. 

 O supoziŞie, strict personalŁ, ar fi aceea cŁ acest cuv©nt adjectival (cu nuanŞŁ de poreclŁ, aĸa 

cum remarca ĸi Nicolae Iorga) ar proveni de la traducerea cuv©ntului de origine slavŁ ñcriceatiò, care s-

ar putea traduce prin : ña Şipaò, ña zbieraò, ña urlaò, pe care l-a preluat de la numele apei care stŁbate 

UrlaŞiul, adicŁ Cricovul SŁrat. 

 Ċn DicŞionarul din 1902 este menŞionat ĸi faptul cŁ localitatea ar fi avut  denumirea de ñSAACò 

ĸi, apoi, de ñNECķETEASCAò, fapt ce rŁm©ne de cercetat ĸi confirmat (sau infirmat). 

 Ċn legŁturŁ cu denumirea localitŁŞilor componente (cartierele oraĸului), se poate afirma cŁ 

denumirile au fost luate de la numele unor moĸieri : ñArioneĸtiò, de la boierul Arion ĸi ñOrzoaiaò de la 

moĸierul Orzea. Celelalte denumiri sunt de origine toponimicŁ, determinate de elemente specifice 

locului cum ar fi : ñValea Cr©nguluiò (cr©ng), ñValea Pietrii ñ (piatrŁ), ñValea Nucetuluiò (nuci),  

ñValea Humeiò (humŁ), ñValea Bobuluiò (bob), ñValea Semanò (seimeni), ñValea Mieilorò (miei), 

ñUlmiò (ulm) s.a. Multe dintre acestea au devenit strŁzi urbane. 

* * *  

 Nu putem ´ncheia aceastŁ succintŁ trecere ´n revistŁ a datelor istorice fŁrŁ a preciza cŁ teritoriul 

localitŁŞii (ĸi al ´mprejurimilor) are o vechime extrem de ´ndelungatŁ, exist©nd dovezi certe de existenŞŁ 

a unor aĸezŁri umane ´ncŁ din Comuna PrimitivŁ, concretizate ´n fragmente de ceramicŁ ĸi unelte 

primitive (topoare din piatrŁ) descoperite pe dealul Merez, ´n Valea Urloi, care dateazŁ de la sf©rĸitul 

epocii neolitice ĸi ´nceputul epocii bronzului (circa 2000-1800 ´.Ch.). 

 

 Ċn anul 1974, pe raza satului StrŁoĸti, la nord-vest de oraĸul UrlaŞi, l©ngŁ Ocolul Silvic Verbila, 

s-a descoperit un depozit de seceri din bronz (37 exemplare, ´ntregi ĸi fragmente) care, actualmente, 

sunt expuse ´ntr-o vitrinŁ a Muzeului JudeŞean de istorie ĸi arheologie Prahova, ele fiind apreciate ca 

av©nd o vechime de peste 3000-3200 ani ! 

 O altŁ dovadŁ cŁ vatra localitŁŞii este locuitŁ din vechime o constituie descoperirea fŁcutŁ ´n 

anul 1968 c©nd, ´n urma sŁpŁturii pentru fundaŞia noii clŁdiri a Liceului, a ieĸit la ivealŁ un schelet 

apreciat de cŁtre specialiĸti ca dat©nd din sec.XIV. Tot ´n acel loc s-au gŁsit ĸi trei nasturi din aramŁ, 

executaŞi ´n tehnica vremii, ce sunt ´n posesia Muzeului din localitate ĸi care atestŁ existenŞa unor 

aĸezŁri omeneĸti ´n aceste locuri ĸi chiar ´n vatra actualŁ a oraĸului. 

 Desigur cŁ timpul (ĸi cercetŁrile ulterioare) vor scoate la ivealŁ ĸi alte dovezi care sŁ 

demonstreze vechimea existenŞei oamenilor ´n aceastŁ zonŁ geograficŁ. 

 

1.3. Cadru natural  

1.3.1. Relief 

Oraĸul are o suprafaŞŁ de 4 367 ha (43, 67 km2) ceea ce reprezintŁ 0, 93 % din teritoriul 

judeŞului. Relieful oraĸului este un relief deluros (la poalele dealurilor IstriἪa Ἠi Bucovel) cu ´nŁlŞimi 

´ntre 400 m ĸi 700 m. 
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Cadrul natural. Litologia este reprezentatŁ prin faciesuri aparŞin©nd at©t levantinului c©t ĸi 

vilafranchianului, cu succesiuni de pietriĸuri, nisipuri ĸi argile, din care s-au format sedimente de 

solificare, alcŁtuite din argile, luturi, nisipuri ĸi pietriĸuri.  

 

Relieful. CercetŁrile geologice aratŁ cŁ zona noastrŁ a luat ´nfŁŞiĸarea pe care o are astŁzi la sf©rĸitul 

pliocenului (subetajul Levantin), ´n urma ultimelor miĸcŁri tectonice de ridicare ale munŞilor CarpaŞi. Ċn 

anumite locuri, pe versanŞi, depozitele levantice apar la zi.  

 

Din punct de vedere geologic, oraĸul se aflŁ situat ´n zona de contact dintre C©mpia Rom©nŁ ĸi 

dealurile subcarpatice (SubcarpaἪii Curburii). 

Ċn zona de terasŁ, care se ´nalŞŁ cu 6 ï 12 m faŞŁ de nivelul albiei r©ului Cricovul SŁrat ĸi se ´nclinŁ spre 

r©u de la nord la est spre sud - vest, terenul se caracterizeazŁ prin stabilitate ĸi relief lipsit de denivelŁri. 

Zona de luncŁ, pe partea st©ngŁ a r©ului Cricovul SŁrat, este inundabilŁ ĸi parŞial mlŁĸtinoasŁ. 

Zona de versant, ce delimiteazŁ teritoriul la N ï E, E si N ï V, V este cunoscutŁ sub denumirea 

deDealurile UrlaŞilor ĸi este caracterizatŁ prin ´nŁlŞimi de peste 400m, cu o fragmentare accentuatŁ cu 

vŁi ad©nci ĸi ´nguste. 

Regiunea colinarŁ a localitŁŞii este slab reprezentatŁ ´n vegetaŞie lemnoasŁ spontanŁ, rŁm©n©nd pe unii 

versanŞi abrupŞi p©lcuri de pŁdure ´n care se gŁsesc ulm, carpen, stejar. PŁdurile ocupŁ o suprafaŞŁ de 

138ha, av©nd totodatŁ ĸi funcŞia specialŁ de protecŞie, de gradul I ĸi nu sunt populate de o faunŁ bogatŁ. 

 

1.3.2. Clima 

Tipul de climŁ ´n oraĸul UrlaŞi este cel temperat continental moderat, caracterizat prin ierni moderate 

din punct de vedere termic ĸi veri, ´n general, la fel ca la nivelul ´ntregii suprafeŞe de sud a ŞŁrii, 

cŁlduroase, cu efecte microclimatice secundare conferite de formele de relief. 

Ċn ultimii ani, regimul climatic a ´nregistrat pe perioada verii temperaturi foarte ridicate, iar iernile au 

fost secetoase ĸi calde. AceastŁ schimbare de climŁ este caracteristicŁ ´ntregii ŞŁri, chiar ´ntregului 
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continent, datoritŁ efectului de serŁ ajung©ndu-se la schimbarea caracteristicilor climaterice din cele 

specifice unei clime temperat-continentale ´n cele corespunzŁtoare tipului de climŁ ecuartorialŁ. Totuĸi, 

poziŞia geograficŁ a oraĸului are efecte benefice asupra climei acestuia, dealurile ce-l ´nconjoarŁ 

form©nd un adevŁrat Ăscutò de protecŞie ´mpotriva intemperiilor. De asemenea, sistemul de lansare de 

rachete anti-grindinŁ din judeŞul Prahova, protejeazŁ ĸi culturile de cereale, dar ĸi planaŞiile de viŞŁ-de-

vie din zona oraĸului. Ċn 2004, anul inaugurŁrii acestui sistem, Unitatea Pilot de Combatere a CŁderilor 

de GrindinŁ Prahova a ´ndeplinit 13 misiuni, lans©nd 131 de rachete, iar valoarea pagubelor evitate ´n 

agriculturŁ a depŁĸit 260 de miliarde lei.  

 

Valorile medii multianuale ale principalilor factori climatici sunt: 

-  regimul climatic ï temperatura medie anualŁ ´n oraĸul UrlaŞi are o distribuŞie lunarŁ caracterizatŁ 

prin scŁderea valorilor termice din luna septembrie p©nŁ ´n luna februarie, creĸterea temperaturii din 

martie p©nŁ ´n august ĸi prin scŁderea valorilor termice odatŁ cu creĸterea altitudinii. 

-  temperatura medie anualŁ este de + 10Á C, temperatura minimŁ absolutŁ de - 29Á C ĸi temperatura 

maximŁ absolutŁ de + 39,4Á C.  

- regimul precipitaŞiilor ï precipitaŞiile atmosferice anuale prezintŁ o evoluŞie caracterizatŁ prin 

creĸterea cantitŁŞilor de apŁ din luna februarie p©nŁ ´n iunie ĸi descreĸterea din iunie p©nŁ ´n februarie. 

Prin modul de dispunere generalŁ a reliefului distribuŞia cantitŁŞilor medii anuale de precipitaŞii este de 

700 - 900 mm, caracteristicŁ  zonei de podiĸ.  

 

Ċn luna iunie a anului 2007 au fost ´nregistrate, ca ĸi la nivel de ŞarŁ, cele mai mari temperaturi din 

ultimii 90 de ani, estim©ndu-se cŁ perioada de secetŁ va continua ĸi ´n anii urmŁtori.  

-  regimul eolian - ´n zona oraĸului UrlaŞi, circulaŞia generalŁ a atmosferei se supune circulaŞiei la nivel 

european. V©nturile sunt puternic influenŞate de relief at©t ´n privinŞa direcŞiei c©t ĸi ´n cea a vitezei. 

FrecvenŞele medii anuale ´nregistrate indicŁ predominarea v©nturilor din NïV ĸi SïE, dar, ´n general, 

clima este plŁcuta ĸi favorabilŁ, din toate punctele de vedere, dezvoltŁrii agriculturii, viticulturii ĸi 

pomiculturii, acestea fiind unele din atuurile de bazŁ ale acestei localitŁŞi. 

Pe de altŁ parte, ´n urma studiilor efectuate cu ani ´n urma, s-a constatat cŁ oraĸul UrlaŞi, prin condiŞiile 

sale medio-climatice comparabile cu cele ale altor oraĸe turistice din judeŞul Prahova ĸi prin poluarea 

redusŁ, este un areal deosebit pentru dezvoltarea construcŞiilor de locuinŞe, pentru cei care doresc sŁ 

trŁiascŁ ´ntr-un mediu curat, nepoluat sub nici o formŁ.  

 

1.3.3 Flora ѽi fauna 

Flora Ἠi fauna din zona oraἨului UrlaἪi este bogat reprezentatŁ, Ἢin©nd cont Ἠi de faptul cŁ, oraἨul 

este situat la poalele dealului IstriἪa (Sit de importanἪŁ comunitarŁ Natura 2000). 

Mamifere: mistreἪ, cŁprior, vulpe, pisicŁ sŁlbaticŁ, iepure de c©mp, veveriἪŁ, pop©ndŁu, scorburŁ, 

nevŁstuicŁ, dihor, p©rἨul de alun. 

PŁsŁri cu specii de: caprimulg, huhurez mare, Ἠoim cŁlŁtor , corb , sfr©ncioc roἨiatic, piἪigoi 

mare, ciocŁnitoarea pestriἪa de grŁdinŁ, pietrar rŁsŁritean, pietrar negru, presurŁ surŁ , codobaturŁ 

galbenŁ, f©sŁ de c©mp, silvia porumbacŁ. 

Reptile Ἠi amfibieni: guἨter, Ἠop©rlŁ de c©mp, sŁlŁm©zdrŁ de uscat, brotac verde de copac, broascŁ 

r©ioasŁ verde, broascŁ roἨie de pŁdure, broascŁ r©ioasŁ brunŁ. 

Nevertebrate (g©ndaci, pŁianjeni, fluturi, molii): rŁdaἨca, cosaἨ de stepŁ, un pŁianjen din specia Hogna 

radiata; precum Ἠi mai multe specii de fluturi Ἠi molii; printre care: Aedia leucomelas, Argynnis 

pandora, Brenthis daphne, Brenthis hecate, Calymma communimacula, Catocala hymenaea, Catocala 

promissa, Catocala puerpera, Chelis maculosa, Chrysodeixis chalcites, Colias erate, Cucullia fraterna, 

Cucullia tanaceti, Cupido osiris, Calyptra thalictri (molia vampir), Dichagyris candelisequa, Eilicrinia 

trinotata, Epilecta linogrisea, Episema tersa, Euxoa cos, Hadena irregularis, Hipparchia volgensis, 

Hyponephele lycaon, Leptidea morsei (fluturele de muἨtar), Lycaena dispar (fluturele 

purpuriu), Maculinea arion (albŁstriἪa pŁtatŁ), Saturnia pyri (fluturele ochi de pŁun mare). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pas%C4%83re
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98oim_c%C4%83l%C4%83tor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Corb
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfr%C3%A2ncioc_ro%C8%99iatic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pi%C8%9Bigoi_mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pi%C8%9Bigoi_mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cioc%C4%83nitoarea_de_gr%C4%83din%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Presur%C4%83_sur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Reptil%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Amfibian
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83l%C4%83m%C3%A2zdr%C4%83_de_uscat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nevertebrate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cosa%C8%99_de_step%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hogna_radiata
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hogna_radiata
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hogna_radiata
https://ro.wikipedia.org/wiki/Saturnia_pyri
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Flora ariei este una diversificatŁ, alcŁtuitŁ arbori, arbusti, ierburi Ἠi flori; printre care se aflŁ specii 

ocrotite prin aceeaἨi Directivă a Consiliului European 92/43/CE, astfel: 

Arbori  Ἠi arbusti: mojdrean, cŁrpiniἪŁ, s©nger, alun , pŁducel, mŁceἨ. 

Ierburii  Ἠi flori  cu specii de: ruἨcuἪŁ de primŁvarŁ , clopἪei, zambilŁ sŁlbaticŁ, st©njenel de munte, 

gŁlbinele, sov©rf , studentiἪŁ, salvie de c©mp, peliniἪŁ, frŁguἪŁ, potcapul-cŁlugŁrului, 

sc©nteioarŁ, ghiocel , coἨaci, ochiul-lupului, obsigŁ, scaiul dracului, sc©ntietoare, cimbriἨor sŁlbatic, 

lucernŁ, timofticŁ, amŁrealŁ, bŁieἪei, ovŁscior argintiu, negarŁ, iarbŁ neagrŁ, pŁiuἨ, pŁiuἨ stepic, rogoz. 

Dintre culturile ce se ´nt©lnesc cel mai adesea cele putem enumera pe cele de prun, corcoduĸ, 

cais, nuc, viĸin, mŁr, pŁr. Cultura viŞei-de-vie ocupŁ mai mult de jumŁtate din suprafaŞa  terenului. De 

asemenea, o mare rŁsp©ndire o au gr©ul, orzul, porumbul, floarea-soarelui, sfecla de zahŁr, fasolea ĸi 

plantele furajere.  

 

1.3.4 Pedologie 

Ċn regiunea de campie din care face parte oraἨul UrlaἪi se ´nt©lnesc cernoziomurile cambice, ´n 

mare parte freatic-umede, cernoziomuri argiloiluviale, soluri brun roἨcate, brun roἨcate podzolite, brune 

podzolite Ἠi soluri podzolice argiloiluviale. 

Ċn luncile r©urilor se ´ntalnesc soluri aluviale ´n diferite stadii de evoluἪie, lacoviἨti, soluri 

gleice, iar pe ´ntinsul con de dejecἪie al Prahovei predominŁ solurile branciog. 

 

1.3.5 Apele 

JudeἪul Prahova aparἪine aproape ´n ´ntregime bazinului hidrografic al r©ului Prahova. R©ul 

Prahova cu afluentul sŁu Teleajen formeazŁ douŁ axe principale care dreneazŁ partea mediana a 

judeἪului pe direcἪia NV-SE. Partea de vest este tributarŁ r©ului Cricovul Dulce, prin afluentul acestuia 

ProviἪa, iar partea de est este drenatŁ de izvoarele unor afluenἪi ai r©ului BuzŁu Ἠi ai SŁratei. 

OraἨul UrlaἪi este situat pe malul st©ng al R©ului Cricovu SŁrat, acesta fiind afluenetul de st©nga 

al r©ului Prahova. R©ul Cricovul SŁrat ocupŁ o suprafaἪŁ de 629 kmĮ si are o lungime de 81km. Debitul 

mediu multianual al r©ului Cricovu SŁrat este de 2.20mc/s. Debitul maxim se realizeazŁ obiἨnuit ´n 

aprilie iar cel minim ´n septembrie sau octombrie, volumele scurse reprezentand 16-18% Ἠi, respectiv 

4-5% din cel anual. 

Lacurile naturale din judeἪul Prahova sunt situate ´n zona de c©mpie Ἠi de dealuri. Principalele 

lacuri din zona de c©mpie sunt limanele fluviatile Balta Doamnei, Curcubeu, Saracineanca pe st©nga 

IalomiἪei Ἠi Lacul Fulga pe valea BŁlana. Ċn regiunea subcarpaticŁ lacurile mai cunoscute sunt cele de 

la Brebu, C©mpina, Vitioara Ἠi SlŁnic localizate ´n vechi exploatŁri de sare si amenajate ń scop balnear. 

Cel mai mare lac din judetul Prahova este lacul de acumulare de la Paltinu de pe valea Doftanei. 

 

 1.3.6.  Repere geografice si turistice 

Ċn cadrul unitŁŞii administrativ teritoriale UrlaŞi pot fi identificate mai multe repere turistice, demne de 

a fi consemnate. Ċn acest sens, trebuie menŞionate urmŁtoarele: 

¶ Conacul Bellu este situat ´ntr-un frumos ĸi pitoresc parc, fiind un important muzeu, ce 

concentreazŁ ´n bogatul sŁu patrimoniu piese de o remarcabilŁ valoare din colecŞiaAlexandru 

Bellu, fotograf si etnograf renumit, al carui unchi, Baronul Barbu Bellu, ministu de Justite in 

timpul guvemarii lui Alexandru Ioan Cuza, a  donat terenul pentrucimitirul-muzeu Bellu din 

capitala. Monument de arhitecturŁ ´n stil rom©nesc de la mijlocul secolului al XIX-lea, Conacul 

adŁposteĸte un patrimoniu mixt de etnografie ĸi artŁ. Mobilierul a aparŞinut odinioarŁ familiei 

Bellu, ĸi este completat de o bogatŁ colecŞie de artŁ plasticŁ (tablouri, litografii, sculpturi), cŁrŞi 

rare ´n ediŞii de lux, icoane, candelabre, sfeĸnice, vase orientale, faianŞŁ, obiecte personale ĸi 

bijuterii. Deschis ´ncŁ din 1953, muzeul evocŁ at©t epoca apusŁ a familiilor boiereĸti, c©t ĸi 

puternica lor legaturŁ cu specificul locurilor ĸi artapopularŁ. Ċn anul 2010, colecŞia Muzeului  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Flora
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arbore
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arbust
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nger
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alun_(arbust)
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83ducel
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83ce%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iarb%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Floare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Specie_(biologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ru%C8%99cu%C8%9B%C4%83_de_prim%C4%83var%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sov%C3%A2rf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salvie_de_c%C3%A2mp
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghiocel
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Bellu din UrlaŞi a fost apreciata la nivel naŞional, c©ĸtig©nd premiul pentru çcea mai frumosŁ 

expoziŞie muzealŁ è in cadrul concursului national ICOM.  

 

 

 

 

¶ MŁnŁstirea JercŁlŁi - aici se aflŁ Schitul Sf©nta Maria cu bisericuŞa lui de lemn, ´n formŁ 

de corabie. BisericuŞa este un monument de arhitecturŁ cu o istorie deosebita,fiind mutata de 3 

ori in cei, in curand, 300 de ani de dŁinuire. ConstruitŁ la 1731 de cŁtre meĸteri populari din 

satul Luieriu (Jud. Mures), a fost mutatŁ dupŁ un timp la TopliŞa (Jud. Harghita). Acolo a fost 

remarcatŁ de Regina Maria, cŁreia i-a plŁcut foarte mult, ĸi ca urmare a fost mutatŁ 

in 1928 langŁ cetatea Bran (Jud. Brasov), reĸedinŞŁ regalŁ la acea vreme. In 1956, fiind 

ameninŞatŁ cu distrugerea de cŁtre demnitarii acelor vremuri, biserica a fost mutatŁ de la Bran 

Ia Urlati-JercŁlŁi de catre cel care a devenit mai tarziu PlFP Patriarh Teoctist. Sol al artei 

transilvŁnene pe eleagurile Munteniei, biserica are o icoanŁ fŁcŁtoare de minuni a Maicii 

Domnului, adusŁ de la Sf©ntul Morm©nt.  

 

¶ Conacul UrlŁŞeanu - construit ´n 1922, restaurat in 1999, oferŁ turiĸtilor posibilitatea de a 

vizita  o cramŁ functionalŁ. Totodata reface atmosfera autenticŁ a unei vechi case boieresti. care 
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impresioneazŁ at©t prin arhitectura proprie, c©t ĸi prin frumuseŞea domeniului pe care este situat. 

Conacul deŞine o cramŁ subteranŁ ´n care se matureazŁ vinul roĸu ´n baricuri de stejar. 

¶ Biserica "GalbenŁ" cu hramul "Sf. Nicolae ĸi Sf. Dumitru", din strada Nuferilor, cu o vechime 

de peste 240 de ani ĸi care a fost ´nŁlŞatŁ ´n anul 1761 de cŁtre Stan UrlŁŞeanu. 

¶ Biserica de lemn "Naĸterea Maicii Domnului" din localitatea componentŁ Valea Seman, 

construitŁ ´n anul 1753, cu console "´n cap de cal", din lemn de stejar, nemai´nt©lnite ´n partea 

esticŁ a Munteniei 

¶ Casa DomneascŁ, situatŁ ´n viile domnitorului Constantin Br©ncoveanu, din Valea Cr´ngului - 

un monument de arhitecturŁ aflat ´n curs de restaurare 

¶ PuŞul Frumos din localitatea componentŁ Valea Mieilor 

¶ Crucea de piatrŁ de lstriŞa, situatŁ pe strada Soarelui nr.14, ce a fost ridicatŁ ´n vremea 

domniei lui C. Br©ncoveanu "va leato 7206" (1697 - 1698) 

¶ Monumentul, din bronz, al eroilor din rŁzboiul pentru ´ntregirea neamului (1916 - 1918) situat 

in centrul oraĸului.  
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CAP.II   INDICATORI DE REFERINTA PRIVIND SITUATIA ACTUALA  

 

2.1. SUPRAFAἩA ADMINISTRATIVŀ 

OraἨul UrlaŞi ocupŁ o suprafaŞŁ de 4367 hectare (0,93 % din suprafaŞa totalŁ de 471587 ha a JudeŞului 

Prahova), din care cea mai mare suprafaŞŁ (82,55 %) o reprezintŁ terenul agricol / neagricol / alte forme 

- 3604,66 Ha. 

 
DupŁ forma de proprietate, terenul agricol este deἪinut ´n proporἪie de peste 50.34% de proprietari privaἪi, 

´n timp ce terenul neagricol este deἪinut ´ntr-o proporἪie de peste 49.66% de stat. 

Cf legii 213 mai existŁ Ἠi proprietatea privatŁ a statului.  

 

Tabel nr.1- Impărţirea suprafeţei administrative, după forma de proprietate 

SpecificaŞie 
Teren agricol Teren neagricol Total 

ha % ha % ha 

Proprietate publica a UAT 0 0 450 49.66 450 

Proprietate privatŁ 3461 100 456 50.34 3917 

TOTAL  3461  906  4367 
Sursa – INSSE tempo online, 2014 

 

 

Din punct de vedere al evoluѿiei terenului, ´n ultimii 5 ani structura suprafeἪei administrative a oraἨului 

s-a menἪinut constantŁ dupŁ cum se poate observa din datele prezentate mai jos, mici variaἪii 

inregistr©ndu-se la categoria vii și livezi / teren agricol / păduri / ape și bălţi etc. 

 

  Tabel nr.2 - Evoluția terenului pe categorii de folosință 

Categorie de folosinἪŁ 
SuprafaἪa (ha / km) 

An 2014 An 2013 An 2012 An 2011 An 2010 

Teren agricol, din care: 3461 3634 3634 3634 3634 

- arabil 1266 1066 1266 1266 1266 

- pășuni și fânețe 971 1171 1127 1127 1127 

- vii și livezi 1224 1224 1241 1241 1241 

PŁduri si alte terenuri cu 

vegetaἪie forestierŁ 
138 138 138 138 138 

Ape Ἠi bŁlἪi 78 78 78 78 78 

Teren intravilan 

construcŞii 
347 347 233 233 233 

Drumuri (km)  225 225 225 225 225 

Neproductiv 118 118 59 59 59 

SuprafaἪa totalŁ 4367 4367 4367 4367 4367 
    Sursa- INSSE tempo online 
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Suprafaѿa agricolŁ totalŁ este alcatuitŁ din teren arabil ´n cea mai mare parte ï 1066 ha 31%), pŁἨuni 

831 ha Ἠi f©neἪe 340 ha (34%) Ἠi vii si livezi 1224 ha (35%). 

Fondul forestier acoperŁ 138 hectare, ocup©nd locul ĸase in structura suprafeŞei administrative a 

oraĸului (3,16 % din totalul suprafeἪei administrative) ĸi este reprezentatŁ de pŁduri Ἠi alte terenuri cu 

vegetaἪie forestierŁ.  

Luciul de apŁ care se aflŁ pe ´ntinderea oraἨului UrlaŞi este de 0,1150 hectare, reprezent©nd 0,01 % din 

suprafaŞa totalŁ a oraĸului ĸi este alcŁtuit din bŁlŞi. 

 

2.1.1. Intravilanul localitŁѿii 

Terenul intravilanal oraἨului UrlaŞiocupŁ ´n prezent o suprafaŞŁ de 1000,96 hectare (22,92% din total 

suprafaἪŁ administrativŁ). 

Tabel nr.3 - Bilanțul teritorial intravilan  

ZONE FUNCTIONALE  

An 2014 An 2006 

Suprafata 

(ha) 

Procent (% ) 

din total 

intravilan  

Suprafata 

(ha) 
Procent (% ) din 

total intravilan  

Locuinte si functiuni complementare 725.01 72.43 580.28 73.98 

Unitati industriale si depozite 69.70 6.96 58.50 7.46 

Unitati agro-zootehnice 37.00 3.70 37.00 4.72 

Institutii si servicii de interes public 72.80 7.27 29.70 3.79 

Cai de comunicatie si transport (rutier) 47.50 4.75 42.47 5.41 

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 28.25 2.82 12.20 1.56 

Constructii tehnico-edilitare si zone 

protectie 
7.00 0.70 6.00 0.76 

Gospodarire comunala, cimitire 6.80 0.68 6.80 0.87 

Destinatie speciala 6.90 0.69 11.40 1.44 

TOTAL INTRAVILAN  1000.96 100.00 784.35 100.00 
Sursa: Birou Urbanism, Primaria Urlați, 2015 

 

DupŁ cum se poate observa din tabelul precedent din 2006 Ἠi p©nŁ ´n 2014 terenul intravilan a crescut 

cu peste 22%, de la 784,35 ha pana la 1000,96 ha. 

 

2.1.2. Fondul locativ  

Fondul locativ constituie totalitatea ´ncŁperilor locative, indiferent de forma de proprietate, inclusiv 

case de locuit, case specializate (cŁmine, case-internat pentru invalizi, veterani, case speciale pentru 

bŁtr©ni singuratici ĸi altele), apartamente, ´ncŁperi de serviciu ĸi alte ´ncŁperi locative ´n alte construcŞii 

utile pentru locuit. 

Fondul locativ pe forme de proprietare se divizeazŁ astfel: 

¶ fondul locativ public - fondul locativ care se aflŁ ´n proprietatea statului ĸi ´n deplinŁ administrare 

gospodŁreascŁ a ´ntreprinderilor de stat; fondul locativ orŁἨenesc care se aflŁ ´n proprietatea oraĸului, 

precum ĸi fondul care se aflŁ ´n administrarea gospodŁreascŁ a ´ntreprinderilor orŁἨeneἨti sau ´n 

administrarea operativŁ a instituŞiilor orŁἨeneἨti; 

¶ fondul locativ privat - fondul care se aflŁ ´n proprietatea cetŁŞenilor (case de locuit individuale, 

apartamente ĸi case de locuit privatizate ĸi procurate, apartamente ´n casele cooperativelor de 

construcŞie a locuinŞelor) ĸi fondul care se aflŁ ´n proprietatea persoanelor juridice (create ´n baza 

proprietarilor privaŞi), construit sau procurat din contul mijloacelor proprii; 
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¶ fondul locativ cu forma de proprietate mixtŁ - fondul care se aflŁ ´n proprietatea personalŁ, ´n 

proprietatea comunŁ sau ´n cote-pŁrŞi ale diferitor subiecŞi ai proprietŁŞii publice ĸi private; 

¶ proprietatea ´ntreprinderilor mixte - fondul locativ care se aflŁ ´n proprietatea ´ntreprinderilor mixte 

cu participare strŁinŁ. 

Tabel nr. 4 -  Evoluția fondului locativ din orașul Urlaţi în perioada 2010-2014 

An 
Total locuinἪe 

(numar) 

Total suprafaἪŁ 

locuibilŁ  

(mp) 

Proprietate 

publicŁ 

(numar) 

Proprietate 

privatŁ 

(numar) 

Proprietate 

privatŁ 

(mixtŁ) 

2010 3747 147323 40 3707 - 

2011 3876 178109 16 3860 - 

2012 3882 179034 16 3866 - 

2013 3886 179748 26 3860 - 

2014 3889 180225 35 3854 - 
Sursa: INSSE tempo online 

2.2. DEMOGRAFIE  

 

Reperele demografice ale evoluἪiei la nivelul PrimŁriei UrlaŞi reprezintŁ elemente de interes major 

pentru definirea obiectivelor strategice Ἠi a planurilor de acἪiune pe termen mediu Ἠi lung.  

Din acest motiv am sintetizat urmŁtoarele informaἪii ca fiind relevante.. 

 

Tabel nr.5 -  Populația stabilă din mediul urban al judetului Prahova 

Localitatea 
PopulaἪie stabilŁ (numar persoane) 

1 IANUARIE 2014 

JUDET PRAHOVA 798.285 

ORAS URLATI  11.255 

MUNICIPIUL PLOIEķTI 222.461 

MUNICIPIUL CĊMPINA 35.662 

ORAķ AZUGA 4.742 

ORAS BŀICOI 19.178 

ORAS BOLDEķTI SCŀIENI 11.298 

ORAS BREAZA 17.085 

ORAķ BUķTENI 9.765 

ORAķ COMARNIC 12.595 

ORAķ MIZIL 15.729 

ORAķ PLOPENI 9.109 

ORAķ SINAIA 11.076 

ORAķ SLŀNIC 6.178 

ORAķ VŀLENII DE MUNTE 13.390 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova – date provizorii communicate la data de 16.07.2014 

 

Densitatea populaѿiei ´n oraἨul UrlaŞi este de 241,38 locuitori/kmp, situ©ndu-se peste media pe judeἪ 

(161,77 locuitori/kmp).  
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DupŁ etnie, locuitorii din UrlaŞi sunt ´n proporἪie de peste 94% rom©ni si doar 6% reprezintŁ populaἪia 

de etnie romŁ sau alte etnii (maghiarŁ ĸi alte naŞionalitŁŞi). La recensŁm©ntul din octombrie 2011, 

´nregistrarea etniei, limbii materne ĸi a religiei s-a fŁcut pe baza liberei declaraŞii a persoanelor 

recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut sŁ declare aceste trei caracteristici, precum ĸi pentru 

persoanele pentru care informaŞiile au fost colectate indirect din surse administrative, informaŞia nu este 

disponibilŁ pentru aceste caracteristici. 

 

Comparativ cu recensamŁntul anterior situaἪia a fost in usoara scadere, valorile negative ale sporului 

natural, conjugate cu soldul migratiei externe, au facut ca populatia orasului sa se diminueze. Fata de 

recensamantul anterior, scaderea a fost  cu 1235 persoane  - 11776 persoane in 2002 fata de 10541 in 

2011. Urmare revigorarii economice inregistrata in ultimii ani si crearii locurilor de munca, populatia 

stabila a orasului Urlati era la 1 iulie 2014 de 11255 persoane. 

 

ImpŁrѿirea populaѿiei pe grupe de v©rstŁ 

 

De vârstă depind toate aspectele activitățile economice, sociale, culturale ale unei comunități 

locale, în principal pentru : 

- planificarea activităților educaționale ; 

- estimarea modificarilor posibile in perspectiva in plan teritorial ; 

- planificarea si prognoza utilizarii fortei de munca ; 

- organizarea activitatii de servicii ; 

- oranizarea activitatii de ocrotire a sanatatii populatiei ; 

- specificul consumului. 

 

Tabel nr.6 - Populația din orașul Urlati pe grupe de vârstă 

Grupa de v©rstŁ Nr. persoane Procent % 

sub 5 ani 606 5,75 

5 ï 9 ani 597 5,60 

10-14 ani 523 4,97 

15-19 ani 530 5,03 

20-24 ani 699 6,64 

25-34 ani 1574 14,94 

35-49 ani 2353 22,33 

50-59 ani 1497 14,21 

60-64 ani 612 5,81 

65-74 ani 869 8,25 

75-84 ani 573 5,44 

peste 85 ani 108 1,03 

TOTAL POPULATIE  10541 100% 

Sursa: Recensământul populației 2011   

 

Au fost analizate datele potrivit recensamantului din 2011. S-a constat cŁ populaἪia cuprinsŁ ´n 

intervalul de v©rstŁ 0-20 ani reprezinta 21,35 % din total populaἪiei, populaἪia cuprinsŁ ´n intervalul de 

v©rstŁ 20-59 ani reprezintŁ 58,12% din total populaἪiei, restul de 19,5 % fiind reprezentat de populaἪia 

de peste 60 ani.  
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Starea civilŁ a populaѿiei din oraѽul Urlaѿi 

 

Tabel nr.7 - Starea civilă a populației din orașul Urlați 

OraἨul 

UrlaἪi 

POPULAἩI

A 

STABILŀ 

 

TOTAL 

S T A R E A    C I V I L ŀ    L E G A L ŀ STAREA 

CIVILŀ 

DE FAPT 

Persoane 

care trŁiesc 

´n uniune 

consensualŁ 

NecŁsŁtorit

(Ł) 

CŁsŁtorit(

Ł) 
VŁduv(Ł) 

DivorἪat(Ł

) 

Inform

aἪie 

nedispo

nibilŁ 

      Ambele 

sexe 10541 4419 4702 978 442 - 444 

         

Masculin 5170 2483 2350 148 189 - 222 

         

Feminin 5371 1936 2352 830 253 - 222 
Sursa: Recensământul populației 2011  
www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_TAB_5.xls  

 

Tabel nr. 8 -Nivelul de educațiea populației din orașul Urlați 

OraἨul 
UrlaἪi 

POPULATIA 
STABILA 

DE 10 ANI  
SI PESTE  

 

TOTAL 

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E  

Superior 

Post- 

liceal  

si de  
maistri 

Secundar 

Primar 

Fara scoala 
absolvita 

Total 

din care: 

Total 

Superior 

Inferior  

(gimnazi

al) 

Total 

din 

care: 

Universit

ar  

de 

 licenta 

Liceal 

Profesion

al 

si de  

ucenici 

Persoa

ne 

analfab

et 

Total, din 

care: 9338 946 843 355 6135 2188 1417 2530 1345 557 406 

Masculin 4587 427 388 177 3179 1067 987 1125 531 273 203 

Feminin 4751 519 455 178 2956 1121 430 1405 814 284 203 

Sursa: Recensământul populației 2011  
www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_TAB_161.xls  

 

PopulaŞie stabilŁ la 1 iulie 2011[1] :  

Total éééé 11.363 persoane 

Din care:  

-          masculin é.5.515 persoane 

-          feminin é...5.848 persoane 

 

PopulaŞia stabilŁ a Oraĸului UrlaŞi ï la 1 iulie 2012[1]: 

Total ééééééééé. 11262 persoane  

din care: 

masculinééééé. 5465 persoane  

feminin ééééé.. 5797  persoane 

PopulaŞia stabilŁ a Oraĸului UrlaŞi ï la 1 iulie 2013[1]:  

Total ééééééééé. 11291 persoane  

din care: 

masculinééééé. 5503 persoane  

 



 
 
 

21 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul 

autorităților administrației publice locale ale orașelor din 

România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a Oraşului Urlaţi 

 

PopulaŞia stabilŁ a Oraĸului UrlaŞi ï la 1 iulie 2014[1]: 

Total ééééééééé. 11255 persoane  

 

[1] Date furnizate de D.J.S.P.  

Notă: „Populaţia la 1 iulie a fost calculată prin metoda componentelor, folosind surse de date 

administrative pentru migraţia externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales 

la nivelul emigraţiei. Ca atare, există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o 

supraevaluare a populaţiei României datele prezentate au caracter provizoriu, urmând ca numărul 

populaţiei stabile să fie recalculat după definitivarea rezultatelor definitive ale Recensământului 

Populaţiei şi Locuinţelor 2011, pentru seriile de timp până la precedentul recensământ.” 

 

Tabel nr. 9 - Mișcarea naturală a populației (număr persoane) 

An 

NŁscuŞi vii DecedaŞi Sporul natural 

Jud. 

Prahova 
OraἨ Urlati 

Jud. 

Prahova 

OraἨ 

Urlati  

Jud. 

Prahova 

OraἨ 

Urlati  

2010 7172 116 9964 143 -2793 -27 

2011 7772 112 9784 150 -2012 -38 

2012 6541 109 10164 131 -3623 -22 

2013 6378 123 9777 122 -3399 1 

2014 6334 112 9782 115 -3448 -3 
Sursa – INSSE Tempo online, 2015 

 

Tabel nr. 10. Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune CAEN 

Rev.2 (număr persoane) 

JUD. PRAHOVA  2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL, din care  286700 284200 288300 289800 286000 

AGRICULTURA, SILVICULTURA 

SI PESCUIT 62600 63600 65900 62000 

 

60000 

INDUSTRIE 77000 77300 78000 78800 79500 

CONSTRUCTII 27100 25800 24700 26400 25500 

COMERT CU RIDICATA SI CU 

AMANUNTUL  40100 38900 39000 41900 

 

41100 

TRANSPORT SI DEPOZITARE 17000 17100 17000 16400 15500 

ALTE ACTIVITATI  62900 61500 63700 64300 64400 
Sursa – INSSE Tempo online, 2015 

 

Tabel nr. 11. Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul juridic al 

exploataţiilor agricole 

An 2010/2014 

ORAἧUL 

URLAἩI JUDEἩULPRAHOVA 

Total , din care: 6164 563949 

ExploataŞii agricole fŁrŁ personalitate juridicŁ 3050 280801 

ExploataŞii agricole cu personalitate juridicŁ 3114 283148 
Sursa – Recensământul agricol 2010 
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Tabel nr. 12 - Numărul mediu al salariaților  

AN 
OraἨ UrlaŞi 

(numŁr persoane) 

JUD. PRAHOVA 

(numŁr persoane) 

2010 1456 160904 

2011 1653 156988 

2012 1759 159105 

2013 1826 161424 

2014 1530 162331 
Sursa – INSSE Tempo online 

 

Tabel nr. 13 -  Evoluția numărului Şomerilor înregistraţi si Rata şomajului 

Anii  

ķomerii ´nregistraŞi la 

AgenŞiile pentru ocuparea 

forŞei de muncŁ 

(numŁr persoane) 

din care: 

femei 

(numŁr 

persoane) 

Rata ĸomajului 
Rata 

ĸomajului 

- total (%) - femei (%) 

2010 26873 11771 8,6 8,7 

2011 17186 7851 5,7 5,9 

2012 17142 7677 5,6 5,8 

2013 17812 7567 5,8 5,6 

2014 15791 6870 5,1 5,1 
Sursa – INSSE Tempo online 

 

 

2.3 INFRASTRUCTURA ἧI ECHIPAREA EDILITARŀ 

 

2.3.1 CŁile de acces 

Oraĸul UrlaŞi este situat, la 4 km distanŞŁ de Drumul NaŞional 1B Ploieĸti ï BuzŁu, din Albeĸti 

Paleologu, pe Drumul JudeŞean 102 C, care realizeazŁ legŁtura oraĸului UrlaŞi cu municipiul Ploieĸti. 

Drumul JudeŞean 102 K, care face legŁtura cu comuna Ceptura, trece, de asemenea, prin oraĸul UrlaŞi. 

Aceste drumuri sunt considerate de importanta majora pentru circulaŞie, fapt justificat ĸi de numŁrul 

mare de navetiĸti care folosesc aceste drumuri. 

 

Lungimea totalŁ a strŁzilor orŁĸeneĸti (la 31.12.2014) ï cca. 101 km, din care : 

- modernizate (asfaltate) ï 95 km; 

- nemodernizate (pietruite/de pŁm©nt) ï 6 km 

 

Tabel nr.15 - Structura rețelei de străzi mici, parcări, trotuare din orașul Urlați 

 

Categorie drum 
NumŁr 

 

Total km 

drumuri  

 

 

Total  km 

trotuare 

 

Total km 

alei 

pietonale 

NumŁr 

locuri de 

parcare 

Drum comunal - 34 - - - 

Drum vicinal - - - - - 

StrŁzi - 67 23 - 750 

TOTAL  62 101 23 - 750 
Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Urlați 

 

Starea tehnicŁ a drumurilor ´n localitatea UrlaŞi este foarte bunŁ, fiind asfaltaŞi (´n anul 2014) 95 km din 

cei 101 km total, doar 6 km fiind drumuri de pŁm©nt, care sunt pietruite, cu balast sau balast ´n amestec 
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cu pietriἨ Ἠi se ´ncadreazŁ in categoria de trafic uἨor. Accesul pietonal este dezvoltat, fiind amenajate 

trotuare pe toate strŁzile din centrul civic al oraĸului UrlaŞi. 

 

Tabel nr.16 - Detalierea structurii rețelei de drumuri din orașul Urlați 

Categorie drum 

Lungime drumuri (km)  

Total (km), 

Drumuri 

asfaltate 

Drumuri 

de 

pamant 

Drumuri  

din care: 

Reabilitate* / 

modernizate in perioada 

2008-2013 

Drum comunal 34 28 6  

Drum vicinal - - - - 

StrŁzi 67 67  33 

TOTAL  101 95 6  
Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Urlați 

 

Transportul 

Transport feroviar ´n oraĸul UrlaŞi nu existŁ, cea mai apropiatŁ staŞie feroviarŁ fiind ´n comuna Albeĸti 

Palelogu, oraĸul fiind situat la circa 6 km de gara Cricov, fapt ce faciliteazŁ accesul persoanelor, dar ĸi 

transportul mŁrfurilor. 

 

Transportul public de persoane interjudeŞean UrlaŞi ï celelalte localitŁŞi vecine (municipiul Ploieĸti, 

oraĸul Mizil ĸi comunele Albeĸti Paleologu, Valea CŁlugŁreascŁ, Bucov, IordŁcheanu, Gornet Cricov, 

Apostolache, TŁtaru, Lapoĸ, S´ngeru, Salcia, Chiojdeanca, Ceptura etc.) este asigurat de mai mulŞi 

operatori economici precumABBATI ALEXANDRESCU SRL Ἠi Dan Sepsi SRL (DST), cu maĸinile 

din dotare- autocare, autobuze, microbuze. Pe teritoriul oraĸului sunt amenajate 11 staŞii publice de 

transport cŁlŁtori, conform H.C.L. Urlati nr.57/25.08.2008 privind ´nfiinŞarea ĸi nominalizarea staŞiilor 

publice aflate pe raza administrativ-teritorialŁ a oraĸului UrlaŞi 

 

Traficul staŞionar 

In prezent ´n oraἨ sunt amenajate 750 locuri de parcare ´n regim public.  

 

2.3.2 Alimentare cu apŁ si apŁ uzatŁ 

 

2.3.2.1 Reѿeaua de alimentare cu apŁ 

Sursa de apŁ 

Ċn oraĸul UrlaŞi, principala sursŁ de apŁ o constituie apa subteranŁ, alimentarea cu apŁ realiz©ndu-se 

prin extragerea din puŞuri forate. ExistŁ 6 puŞuri forate, care asigurŁ alimentarea cu apŁ ´n oraĸele UrlaŞi 

ĸi Mizil ĸi ´n comunele Ceptura ĸi Gornet Cricov. 

Sistem de colectare si depozitare 

Apa extrasŁ din cele 6 foraje refuleazŁ ´ntr-o conductŁ de aducŞiune. Din conducta de aducŞiune, ´n 

zona oraĸului UrlaŞi existŁ recordul pentru staŞia de apŁ UrlaŞi. Aceasta cuprinde 2 rezervoare de 1.000 

metri cubi fiecare ĸi o staŞie de clorinare cu clor gazos pentru dezinfecŞie. Apa se ´ncadreazŁ ´n 

parametrii de potabilitate impuĸi de lege. 

 

Reѿeaua de alimentare cu apŁ are o lungime totalŁ de 62,2  km Ἠi a fost pusŁ ´n funcŞiune. Din totalul 

de 3907 de locuinἪe, p©nŁ ´n acest moment la sistemul de alimentare cu apŁ sunt racordate 2716 

locuinŞe, adicŁ un procent de 69,51%. 
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Tabel nr.17 - Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă  2013 -2014: 

 TIPURI DE UTILIZATORI  

Nr. racordate la 

retea alimentare 

cu apŁ 

 CASE PARTICULARE 

(nr. contracte, în toate cartierele oraşului) 
2716 

POPULAŝIE 

 Contracte individuale la blocuri 928 

 AGENŢI ECONOMICI 112 

UNITŀŝI 
UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar, 

piaţă, unitatea de pompieri) 
40 

TOTAL  3796 
Sursa : SC HIDRO PRAHOVA SA Sucursala Urlati 

 

Consumul de apŁ potabilŁ 

Cantitatea totalŁ de apŁ furnizatŁ unei localitŁŞi, raportatŁ la numŁrul locuitorilor ĸi numŁrul 

zilelor dintr-un an, reprezintŁ consumul specific de apŁ ´n litri.  

ActivitŁŞile umane presupun diverse categorii de consumuri specifice ale apei, ĸi anume: casnice 

(gospodŁreĸti), publice, industriale, agricole. Consumul casnic se referŁ la apa utilizatŁ ´n gospodŁrie 

pentru igiena corporalŁ, pentru prepararea hranei, pentru igiena locuinŞei, a ´mbrŁcŁmintei etc. ĸi 

constituie un indicator de referinŞŁ al nivelului de civilizaŞie. 

Tabel nr. 18 -  Consumul de apă potabilă în oraşul Urlaţi în perioada 2010-2014: 

ANUL  CONSUM metri cubi / zi 

2010 710.220 

2011 673.014 

2012 613.630 

2013 639.128 

2014 592.410 
Sursa : HIDRO PRAHOVA SA Sucursala UrlaἪi 
 

Ċn Rom©nia, Ordinul ministrului sŁnŁtŁŞii 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienŁ ĸi a 

recomandŁrilor privind mediul de viaŞŁ al populaŞiei, prevede, ´ntre altele, cantitatea minimŁ de apŁ pe 

zi pentru un locuitor, care trebuie sŁ fie de minim 50 litri (´n scopul acoperirii necesarului fiziologic, 

igienei individuale ĸi pregŁtirii hranei).  

 

Surse de poluare a apei in oraἨ 

Poluarea apei subterane se datoreazŁ folosirii ´ngrŁἨŁmintelor chimice ´n agriculturŁ, existenἪei 

unor fose rudimentare folosite de gospodŁriile locale, dar Ἠi datoritŁ structurii solului Ἠi a exploataἪiilor 

petroliere din zonŁ. Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitraἪii Ἠi cei mai periculoἨi 

nitriἪii. 

 

PreŞurile ĸi tarifele practicate  

Potrivit prevederilor HotŁrarii  Consiliului de AdministraŞie al AsociaŞiei de Dezvoltare 

IntercomunitarŁ ñParteneriatul pentru managementul apei ï Prahovaò nr.63 din 26.06.2014 ´ncep©nd cu 

data de 01.07.2014 se aplicŁ urmŁtoarele preŞuri pentru apa potabilŁ livratŁ ´n oraĸul UrlaŞi : 

- PreἪ pentru populaἪie ï  4,61 lei/mc 

- PreἪ pentru restul de utilizatori ï 3,72 lei/mc 
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PreἪurile la apŁ pentru populaἪie conἪin TVA ´n cotŁ de 24%, iar pentru restul utilizatorilor nu 

conἪin TVA. 

Din informatiile analizate, este mai mult dec©t evident faptul cŁ necesarul de apŁ nu este 

acoperit Ἠi este nevoie de eforturi ´n acest sens, soluἪiile fiind conturate de reprezentanἪii  autoritŁἪii 

locale ´n proiecte de investiἪii de tipul  

 

2.3.2.2 ReἪeaua de ape uzate 

Ċn prezent, reἪeaua de canalizare este ´n curs de execuἪie, pe toatŁ raza localitŁἪii. Se vor realiza 

13,4  km de reἪea Ἠi 1807 de racorduri.  

Oraĸul UrlaŞi este implicat, ´n parteneriat, ´n cadrul AsociaŞiei de Dezvoltare 

IntercomunitarŁ „Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova” ´n proiectul „Reabilitarea şi 

modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova”, al cŁrui contract de finanŞare a fost 

semnat pe 20 Mai 2011, fiind finanŞat prin POS Mediu 2007-2013. 

 

Prin acest Proiect, conform contractului de achiziἪie publicŁ ï „Reabilitarea și extinderea 

SEAU în orașele Vălenii de Munte, Mizil si Urlați, Jud. Prahova”, atribuit ´n anul 2013 (valoare totalŁ 

de 26.870.241,50 lei),  urmeazŁ ca ´n oraĸul nostru sŁ se construiascŁ o nouŁ staŞie de epurare, lucrŁrile 

fiind ´n curs de execuἪie, urm©nd sŁ se execute ĸi lucrŁri de extindere ĸi reabilitare a reŞelei de 

canalizare. StrŁzile pe care se vor demara lucrŁrile sunt: Stadionului, LibertŁἪii, GrŁdiniἪei, 16 

Februarie, Aleea Serii, Panselelor, Viitor, Cricov, Florilor, Crinului, Berzei, Nucilor, Nuferilor, 

ArioneἨtii Noi, Viorelelor, Liliacului, Lalelelor, MŁceἨului, FundŁtura Crizantemelor, Macului, Cartier 

Tineretului, Socului, FundŁtura Socului, Narciselor. 

Reѿeaua de colectare a apelor pluviale dinoraἨul UrlaŞi este formatŁ din ἨanἪuri Ἠi rigolele de 

scurgere a apelor pluviale, care sunt ´ntreŞinute permanent ´n stare optimŁ de captare a apei pluviale, 

prin munca prestatŁ ´n folosul comunitŁŞii de cŁtre persoanele beneficiare de venit minim 

garantat.OdatŁ cu realizarea proiectelor de modernizare a strŁzilor din oraĸul UrlaŞi, se vor realiza ĸi 

sistemele de canalizare pluvialŁ aferente strŁzilor respective. 

 

2.3.3 Energia termicŁ 

Sistem de termoficare propriu 

Ċn oraĸul UrlaŞi nu existŁ un  sistem de alimentare cu energie termicŁ, datoritŁ faptului cŁ, dupŁ 

anul 1990, centralele termice ale blocurilor au fost desfiinŞate, fiecare apartament av©nd propriile 

branĸamente la reŞeaua de alimentare cu gaze, apŁ etc.  

Ċn cea mai mare parte, sistemele centralizate de distribuŞie a energiei termice nu au mai putut 

face faŞŁ necesitŁŞilor existente din cauza uzurii fizice ĸi morale a echipamentelor ĸi conductelor de 

transport ĸi a lipsei resurselor financiare necesare at©t pentru reparaŞii capitale sau parŞiale c©t ĸi pentru 

´ntreŞinere.  

 

Alimentare cu gaze 

Oraĸul UrlaŞi este alimentat cu gaze pe axa nord ï sud ce strŁbate oraĸul ĸi care concentreazŁ 

majoritatea populaŞiei ĸi agenŞilor economici.  

Ċn colaborare cu Consiliul JudeŞean Prahova s-a initiat un proiect de alimentare cu gaze naturale 

a oraĸului ĸi a comunelor ´nvecinate. 

P©nŁ ´n anul 2004 s-a extins reŞeaua de alimentare cu gaze ´n cartierul Arioneĸtii Noi, dar s-a ĸi 

reabilitat reŞeaua din oraĸ, ´n proporŞie de 80%, prin ´nlocuirea reŞelei vechi ĸi degradate, asigur©ndu-se 

astfel presiunea la gaze, mai ales ´n sezonul rece. 

Problema majorŁ cu care se confruntŁ oraĸul UrlaŞi, din acest punct de vedere, o constituie 

faptul cŁ nu este alimentat cu gaze naturale, ci cu gaz de sondŁ, captat din zŁcŁmintele existente ´n 

zonŁ. 
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Operatorul este GDF SUEZ Energy Rom©nia, DISTRIGAZ SUD REŝELE, lungimea reŞelei de 

distribuŞie este de 37,2 km iar numŁrul abonaŞilor racordaŞi la reŞea 2723. 

 

2.3.4 ReἪeaua de iluminat public 

Sistemul de iluminat public reprezintŁ ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuŞie, cutii de trecere, linii electrice de joasŁ tensiune subterane sau aeriene, fundaŞii, st©lpi, 

instalaŞii de legare la pŁm©nt, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, 

armŁturi, echipamente de comandŁ, automatizare Ἠi mŁsurare utilizate pentru iluminatul public. 

ReŞeaua de iluminat public din oraĸul UrlaŞi aparŞine SDFEE ĂElectrica DistribuŞie Muntenia 

Nord SA ĸi are o lungime de circa 90 km (LES 20 kV = 24 km;  LES 0,4 kV = 18 km;   LEA 0,4 kV = 

48 km). 

 

Tabel nr.19 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public  

Denumire An 2010 An 2011 An 2012 An 2013 An 2014 

Corpuri de iluminat 1560 1800 2000 2120 2120 
Sursa: Primăria Urlati 

 

Din cele 2120 corpuri de iluminat, cele pe sodiu sunt 1250 bucŁŞi, fluorescente 772 bucŁŞi, 

economice 98 bucŁŞi. 

Ċn ceea ce priveἨte consumul de energie, dupŁ estimativul pe 2015 pentru 40 instituἪii publice 

importante Ἠi 112 agenti economici, din care unii sunt mari consumatoari de energie, se observŁ o 

tendinἪŁ de creἨtere a consumului. Acest lucru presupune luarea unor mŁsuri de optimizare a 

consumurilor energetice printr-o exploatare raŞionalŁ a instalaŞiilor ĸi eliminarea factorilor de consum 

excesiv din aceste unitŁἪi. 

 

2.3.5 PoἨta si telecomunicaἪii 

 

Pe teritoriul oraἨului UrlaŞi funcἪioneazŁ 1 oficiu poĸtal. Activitatea poĸtalŁ se desfŁĸoarŁ ´ntr-o 

structurŁ care permite funcŞionarea la standarde optime de eficienŞŁ pe ´ntreg teritoriul oraĸului, oficiul 

poĸtal oferind serviciile tradiŞionale (corespondenŞŁ ĸi mesagerie internŁ ĸi externŁ), servicii financiare, 

servicii de curierat rapid intern, curier electronic, filatelie, ´ncasŁri ĸi plŁŞi, servicii bancare ĸi asigurŁri 

ĸi alte servicii suplimentare pentru clienŞi. 

Ċn localitŁŞile componente ale oraĸului, situate concentric zonei centrale, reŞeaua de telefonie 

fixŁ are o cerere ridicatŁ, av©nd conectaŞi mulŞi dintre localnici, ´n timp ce pe mŁsura apropierii de 

zonele limitrofe ale acestuia, comunicarea prin reŞeaua de telefonie fixŁ este slab reprezentatŁ. 

Oraĸul este conectat la serviciile de telefonie fixŁ, televiziune prin cablu, internet ĸi date prin 

TELEKOM, UPC ĸi RDS RCS, iar serviciile de telefonie mobilŁ, internet ĸi date cu acoperire 

corespunzŁtoare pentru toate zonele din localitate - VODAFONE, ORANGE, COSMOTE. 

ReἪeaua de internet este asiguratŁ de TELEKOM Ἠi UPC, care au preluat ´n luna iunie 2015 

operatorii de internet de pe raza oraĸului UrlaŞi, Greenzone Network Systems SRL ĸi TiŞa & Company  

SRL.  

 

2.4 INFRASTRUCTURA DE SŀNŀTATE ķI ASISTENŝŀ SOCIALŀ 

 

2.4.2 Serviciile de sŁnatate 

Pentru asigurarea sŁnŁtŁŞii umane, ´n oraĸul UrlaŞi funcŞioneazŁ Spitalul OrŁĸenesc UrlaŞi.  

Spitalul OrŁἨenesc UrlaἪi, este un spital public, de acuŞi, cu personalitate juridicŁ, de categoria 

a- IVïa, care  asigurŁ permanent servicii medicale curative (spitalizare continuŁ), dar Ἠi sprijin pentru 

acŞiunile de prevenŞie ĸi promovare a sŁnŁtaŞii. 

Amplasament (judeŞul, localitatea, strada, numŁrul): Rom©nia, JudeἪul Prahova, OraἨul Urlati, 

Str. IndependenἪei, nr. 52. Spitalul OrŁĸenesc UrlaŞi este situat ´n partea de Sud-Est a oraĸului; 
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Coordonate aproximative: 44.991262, 26.240402 (paralela de 45ę latitudine NordicŁ ĸi pe meridianul 

de 26ę longitudine EsticŁ). AdresŁ web Ἠi date de contact: www.spitalulurlati.ro; telefon: 0244 272518. 

Fax: 0244 272517; e-mail: spital@spitalulurlati.ro. 

Cladirile ´n care se desfŁἨoarŁ activitatea  Spitalului OrŁἨenesc UrlaἪi sunt construite ´n anul 1877, 

´n sistem pavilionar si, iniἪial, au deservit vechiul Raion Cricov Ἠi, mai apoi, ´ntreagŁ Vale a Cricovului 

SŁrat, funcἪion©nd de-a lungul vremii ca Ἠi spital de campanie, spital orŁἨenesc, secἪie exterioarŁ a 

Spitalului OrŁἨenesc Mizil.  

Ċncep©nd cu anul 2014, secἪiile Ἠi compartimentele acestuia au fost comasate la adresa din Str. 

IndependenἪei nr. 52, iar clŁdirea din Str. Orzoaia de Sus, nr. 144, situatŁ la o distanἪŁ de cca. 800 ï 

1000 m, ´n care au funcŞionat SecŞiile de Pediatrie ĸi de ObstetricŁ - Ginecologie, a ramas in 

conservare, aici dorindu-se a se ´nfiinŞa SecἪia de recuperare neuromotorie, reumatologicŁ si post-

traumaticŁ.  

  Ċn anul 2011, prin H.G. nr. 345/31.03.2011 Ministerul SŁnŁtŁŞii a desfiinŞat 182 de spitale dintre 

cele 435 existente, 111 fiind propuse pentru comasare, iar 71 pentru transformare ´n cŁmine de bŁtr©ni 

sau centre de permanenŞŁ, Centrul de SŁnŁtate UrlaŞi regŁsindu-se pe lista unitŁŞilor sanitare cu paturi 

care nu mai puteau ´ncheia contracte cu Casa de AsigurŁri de SŁnŁtate Prahova. 

Ċn anul anul 2004, Spitalul a fost desfiinŞat ĸi trecut ca ĸi SecŞie ExterioarŁ a Spitalului Mizil. 

Spitalul s-a re´nfiinἪat ca entitate de sine stŁtŁtoare, conform H.G. nr. 1882/2006, sub denumirea de 

Centrul de SŁnŁtate UrlaŞi Ἠi a funcἪionat ´n structura aprobatŁ timp de 5 ani. 

Prin H.G. nr. 345/31.03.2011 Ministerul SŁnŁtŁŞii a desfiinŞat 182 de spitale dintre cele 435 

existente, 111 fiind propuse pentru comasare, iar 71 pentru transformare ´n cŁmine de bŁtr©ni sau centre 

de permanenŞŁ, Centrul de SŁnŁtate UrlaŞi regŁsindu-se pe lista unitŁŞilor sanitare cu paturi care nu mai 

puteau ´ncheia contracte cu Casa de AsigurŁri de SŁnŁtate Prahova, la poziἪa 52. Autoritatile Publice 

Locale au susἪinut pŁstrarea personalitŁŞii juridice a Centrului de SŁnŁtate UrlaŞi ĸi au refuzat 

reprofilarea acestuia ´n cŁmin de bŁtr©ni, consider©nd cŁ prin aceastŁ mŁsura de reorganizare a 

sistemului sanitar nu se mai respecta principiul Ăautonomiei localeò, astfel cŁ Spitalul a fost menἪinut ´n 

stare de conservare, p©nŁ ´n anul 2014, c©nd a ´ncheiat un nou contract cu C.A.S. Prahova. 

Ċn anul 2012, Ministerul SŁnŁtŁἪii a aprobat schimbarea titulaturii unitŁŞii, respectiv din Centrul de 

SŁnŁtate UrlaŞi ´n SPITALUL ORŀķENESC URLAŝI Ἠi a avizat structura Spitalului  cu 67 de paturi Ἠi 

5 pentru ´nsoἪitori, iar ´n Decembrie 2013, M.S. a comunicat cŁ s-a avizat de cŁtre Guvern ocuparea 

prin concurs/examen a posturilor din cadrul Spitalului. 

Ċncep©nd cu data de 1 iulie 2014, dupŁ cca. 2 ani,  SPITALUL ORŀἧENESC URLAἩI a putut sŁ 

funcἪioneze, ´n mod efectiv. 

 FŁc©nd un scurt istoric al acestei instituŞii, trebuie sŁ menŞionŁm faptul ca acest Spital are o 

vechime de peste 100 de ani, (1890) deservind vechiul Raion Cricov si, mai apoi,  ´ntreagŁ Vale a 

Cricovului SŁrat, funcŞion©nd, de-a lungul vremii, ca ĸi spital de campanie, spital orŁĸenesc, secŞie 

exterioarŁ a Spitalului OrŁĸenesc Mizil.  

Important de reŞinut este, ´nsŁ, faptul cŁ, indiferent de stadiul ´n care s-a aflat, din punct de vedere 

juridic, acest spital a deservit cca. 40.000 de locuitori, at©t din zona oraĸului, c©t ĸi din cele 11 

localitŁŞile limitrofe acestuia, situate pe Valea Cricovului SŁrat ĸi nu numai: Albeĸti-Paleologu, 

Apostolache, Ceptura, Chiojdeanca, Gornet-Cricov, IordŁcheanu, Lapoĸ, Salcia, S©ngeru, TŁtaru, 

Tomĸani, acoperind o suprafaŞa teritorial-administrativŁ de ı din judeŞul Prahova, aĸa cum a reieĸit ĸi 

din centralizarea bolnavilor internaŞi sau a persoanelor ce au apelat la aceastŁ unitate medicalŁ pentru 

diferite servicii medicale, ´n funcŞie de domiciliul acestora.  

Trebuie specificat faptul cŁ at©t ´n oraĸul UrlaŞi, c©t ĸi ´n localitŁŞile limitrofe, gradul de sŁrŁcie 

este ridicat ï 44,20% media pe cele 10 localitŁŞi rurale (Albeĸti-Paleologu ï 30,40%; Apostolache ï 

40,1%; Ceptura ï 38,91%; Chiojdeanca ï 45,6%; Gornet-Cricov ï 38,70%; IordŁcheanu ï 45,50%; 

Salcia 62,20%; S©ngeru ï 58,20%; TŁtaru - 48%; Tomĸani ï 33,4%[1]), populaŞia este ´mbŁtr©nitŁ ĸi 

nu are posibilitatea de a se trata la marile spitale din Ploieĸti, Bucureĸti, singurul refugiu, din punct de 

vedere al asistenŞei medicale, al acestor cetŁŞeni ce-ĸi au domiciliul pe Valea Cricovului SŁrat fiind 

unicul spital din UrlaŞi. 

http://www.spitalulurlati.ro/
mailto:spital@spitalulurlati.ro
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Spitalul deserveἨte o populaἪie cu grad ridicat de sŁrŁcie, provenitŁ dintr-un mediu rural; singura 

localitate deservitŁ, cu populaἪie ´n creἨtere este S©ngeru, unde populaἪia este preponderent de etnie 

rromŁ, aproape ´n totalitate persoane neasigurate ´n sistemul de sŁnŁtate sau asistaἪi social. DeἨi se pune 

accent pe principiul echitŁἪii, construirea unui sistem care sŁ rŁspundŁ la nevoile oamenilor Ἠi nu sŁ 

acorde acces ´n funcἪie de localizarea geograficŁ, apartenenἪa culturalŁ sau posibilitŁἪile financiare, 

dintotdeauna, majoritatea pacienἪilor care au beneficiat de serviciile Spitalului au provenit din acest 

teritoriu. 

Analiz©nd ponderea populaŞiei v©rstnice (´n v©rstŁ de peste 65 de ani), at©t ´n mediul urban 

(populaἪie din OraἨul UrlaἪi), c©t Ἠi ´n mediul rural, conform datelor disponibile la adresa.www.insse.ro 

(http://statistici.insse.ro/shop/), se constatŁ cŁ, ´n anul 2016, la nivelul localitŁἪilor deservite de cŁtre 

Spitalul OrŁἨenesc UrlaἪi aceasta este de cca. 17, 39%, restul populaἪiei din teritoriu fiind o populaἪie 

cu v©rsta ´ntre 0 Ἠi 64 de ani. 

 Ċn primele 6 luni ale anului 2017, tendinἪa este de uἨoarŁ scŁdere a procentului populaἪiei 

´mbŁtr©nite ´n totalul populaἪiei din teritoriul analizat, aceasta fiind o scŁdere nesemnificativŁ, ´nsŁ. 

SPITALUL ORASENESC URLATI s-a redeschis cu urmatoarele sectii: 

- Sectie Medicina Interna; 

- Compartiment Chirurgie Generala, din care 5 paturi Ginecologie; 

- Compartiment Pediatrie; 

- Labortor de analize medicale; 

- Laborator de radiologie; 

- Camera de garda; 

- Spitalizare de zi, 5 paturi; 

- Cabinete de consultatii in AMBULATORIU INTEGRAT: 

                        - Medicina Interna        

                        - Dermatovenerologie; 

                        - Chirurgie Generala; 

                        - Obstetrica-ginecologie; 

                        - Pediatrie; 

                        - Psihiatrie; 

                        - Oftalmologie; 

                        - O.R.L. 

                        - Medicina Muncii. 

 

Ċn locaŞia Spitalului OrŁĸenesc UrlaŞi funcŞioneazŁ SubstaŞia UrlaŞi a Serviciului de AmbulanŞŁ 

JudeŞean Prahova, instituŞie care colaboreazŁ cu echipajele de prin ajutor ale Inspectoratului pentru 

SituaŞii de UrgenŞŁ Ăķerban Cantacuzinoò al judeŞului Prahova, precum ĸi cu toate unitŁŞile cu paturi ale 

reŞelei sanitare publice din Prahova. 

Ċn luna octombrie 2014 a fost realizat cu fonduri proprii sistemul termic centralizat la SubstaŞia 

AmbulanŞŁ UrlaŞi, av©nd ´n vedere faptul cŁ ´ncŁlzirea se realiza prin intermediul sobelor de teracotŁ 

care aveau un randament termic scŁzut ĸi un consum mare de gaze naturale pe timpul sezonului rece. 

Prin realizarea acestui sistem s-a asigurat confortul termic necesar ĸi creĸterea gradului de siguranŞŁ ´n 

exploatare.   

TotodatŁ, ´n localitate funcŞioneazŁ patru cabinete medicale familiale, patru cabinete de 

specialitate ï cabinete medicale stomatologice individuale. 

 

   Tabel nr.21 -  Furnizori de servicii de sănătate 

NR. 

CRT. 

Furnizori de servicii de sŁnŁtate 

 

Unitate de stat / 

PrivatŁ 

1. Spitalul OrŁἨenesc UrlaŞi Stat 

2. CMI Dr. Petrescu Mirela PrivatŁ 

http://statistici.insse.ro/shop/
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NR. 

CRT. 

Furnizori de servicii de sŁnŁtate 

 

Unitate de stat / 

PrivatŁ 

3. CMI Dr. Talasinos Thamara PrivatŁ 

4. CMI Dr.MihŁescu Vasilica PrivatŁ 

5. CMI Dr. Petrescu Sanda Rodica PrivatŁ 

6. Farmacia Tony Farm SRL PrivatŁ 

7. Farmacia Professional FarmaLine SRL PrivatŁ 

8. Farmacia Bratu SRL PrivatŁ 

9. 

Time Life SRL ́ ngrijire la domiciliu ĸi 

ambulatoriu de specialitate PrivatŁ 

10. 

CMI Dr. Mureĸanu Silviu Marcus Alexandru - 

Oftalmologie PrivatŁ  

11. CMI Stomatologic Dr. Dinu Ana Maria PrivatŁ 

12. CMI Stomatologic Dr. Petre Laura PrivatŁ 

13. CMI Stomatologic Dr. Ionescu Daniel PrivatŁ 
  Sursa - DSP Prahova 

 

Tabel nr.22 -  Indicatori servicii de sănătate 

Indicatori  
Spitale 

Cabinete Medicale 

Stomatologice Individuale 

Cabinete Medici de 

Familie 
Farmacii 

De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare 

NumŁrul unitŁἪilor 1 - - 4 4 - - 3 

NumŁrul de paturi 67 - - - - - - - 

NumŁrul de medici 

specialiἨti 
7 - - 4 4 - - - 

NumŁrul de asistente 27 - - 4 4 - - - 
      Sursa - DSP Prahova 

 

 

Nr. 

Crt.  
Indicatori  2014 2013 2012 2011 2010 

1 NumŁr medici de familie 4 4 4 4 4 

2 NumŁr medici specialisti 7 - - - - 

 

 

2.4.3 Serviciile de asistenŞŁ socialŁ  

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicatŁ, rolul autoritŁŞii locale este de a monitoriza 

´n condiŞii optime atribuŞiile ĸi obligaŞiile care le revin asistenŞilor personali ´n vederea ameliorŁrii 

situaŞiei persoanelor cu handicap grav astfel ´nc©t sŁ primeascŁ ´ngrijire specialŁ la nivelul la care starea 

lor o cere. 

Ċngrijirile ce li se acordŁ pot permite persoanelor bolnave sŁ-ĸi valorifice potenŞialul fizic, 

intelectual, spiritual, emoŞional ĸi social, ´n pofida handicapului de care suferŁ. 

La nivelul anului 2015 ´n cadrul PrimŁriei oraĸului UrlaŞi erau angajaŞi 30 de asistenŞi personali 

ai persoanelor cu handicap din care 24 persoane sunt asistenἪi personali pentru adulŞi iar 6 asistenἪi 

personali pentru minori. 
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Centre de tip respiro-structuri  
Pe raza oraĸului UrlaŞi nu existŁ Centre de tip respiro-structuri fŁrŁ personalitate juridicŁ din 

subordinea Consiliului Local ´n cadrul Compartimentului asistenŞŁ socialŁ ĸi autoritate tutelarŁ ï s-a 

aplicat alternativa legalŁ stabilitŁ prin prevederile Legii nr.448/2006, republicatŁ, de a acorda persoanei 

cu handicap grav o indemnizaŞie echivalentŁ cu salariul minim net al asistentului social debutant cu 

studii medii din unitŁŞile de asistenŞŁ socialŁ din sectorul bugetar, altele dec©t cele cu paturi. 

La nivelul oraĸului UrlaŞi, ´n luna mai 2015 erau ´nregistrate 45  persoane cu handicap  gradul 

grav care au optat pentru primirea unei indemnizaἪii lunare ´n locul angajarii unui asistent personal.  Ċn 

ceea ce priveĸte reprezentanŞii legali ai persoanelor cu handicap grav, aceĸtia sunt persoanele cu 

handicap grav. Handicapul acestor persoane este genetic, cele mai frecvente afecἪiuni ´nt©lnite sunt 

encefalopatia infantilŁ, oligofrenia, distrofie muscularŁ, epilepsia, distrofie muscularŁ progresivŁ, 

paralizie cervicalŁ infantilŁ - tetraparezŁ spasticŁ, glaucom. La adulŞii cu handicap gradul grav 

predominŁ hemiplegia, paraplegia, HIV, glaucom, ´nt´rziere mintala severŁ, Alzheimer. 

 

De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea ĸi completarea O.U.G. nr. 

70/2011 ĸi a H.G. nr. 778/09.10.2013, PrimŁria acordŁ ajutoare pentru ´ncalzirea locuinŞelor. 

NumŁrul cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la ´ncŁlzire a fost de 413, din care 303 ajutoare 

´ncŁlzire cu gaze ĸi 110 ajutoare ´ncŁlzire cu lemne. De asemenea, cei 62 de beneficiari ai venitului 

minim garantat au primit ĸi ajutor ´ncŁlzire cu lemne.  

  

Tabel nr. 23 - Bugetul oraşului Urlaţi pentru asistenţă socială în perioada 2010 - 2014 

ANUL  BUGETUL (mii lei)  

2010 1311,10 

2011 873,53 

2012 837,10 

2013 980,00 

2014 1115,00 
Sursa: Primăria Urlaţi, 2015 

 

Pe raza oraĸului UrlaŞi funcŞioneazŁ 3 unitŁŞi de protecŞie pentru adulŞi, respectiv : 

- Centrul de Recuperare ĸi Reabilitare NeuropsihiatricŁ pentru Persoane Adulte cu handicap 

UrlaŞi, cu o capacitate de 175 locuri ; 

- Centrul de Integrare prin Terapie OcupaŞionalŁ pentru Persoane Adulte Handicap UrlaŞi, cu o 

capacitate de 172 locuri ; 

- Centrul Pilot de Recuperare ĸi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap ĂCasa Rozeiò 

UrlaŞi, cu o capacitate de 50 locuri. 

La ´nceputul anului 2015 a fost finalizat proiectul Restructurarea Centrului de Integrare prin 

Terapie OcupaŞionalŁ pentru Persoane Adulte cu Handicap UrlaŞi, prin ´nfiinŞarea unui nou centru 

rezidenŞial, cu o capacitate de 50 de locuri, conform standardelor specifice de calitate aflate ´n vigoare, 

pentru 50 de rezidenŞi transferaŞi din cadrul CITOPAH. Noul centru asigurŁ servicii specializate, 

centrate pe nevoile individuale ale beneficiarilor. 

 

Ċn organigrama PrimŁriei oraĸului UrlaŞi sunt prevŁzute 40 posturi de asistenŞi personali ai 

persoanelor cu hadicap, ´n luna iunie 2015 fiind ocupate 30 posturi ĸi vacante 10 posturi. FaŞŁ de 

perioadele anterioare, dinamica angajŁrii asistenŞilor personali s-a menŞinut staŞionarŁ ĸi nu s-au 

semnalat situaŞii de desfacere a contractului de muncŁ al asistenŞilor personali care sŁ afecteze negativ 

starea bolnavului. 
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Conform statisticii, numŁrul mai mare al persoanelor cu handicap grav este ´n r©ndul adulŞilor. 

Handicapul acestora este fie nativ, genetic, fie dob©ndit ca urmare a unor traume psihice sau fizice. 

Cele mai frecvente afecŞiuni ´nt©lnite la adulŞi sunt: leucemie acutŁ, sechele dupŁ traumatism cranio-

cerebral, diferite forme de neoplasm, schizofrenie, psihozŁ maniaco-depresivŁ.  La adulŞii cu handicap 

grav predominŁ hemiplagia, paraplegia, sindromul Alzheimer, boala Parkinson, scleroza ´n plŁci, 

polireumatismul articular acut. 

 

 

2.5 INFRASTRUCTURA DE INVATŀMĄNT  

 

 

Tabel nr. 24 - Infrastructura de invățământ din orașul Urlati în anul 2014 

Nr. 

crt.  

Unitate de 

´nvŁŞŁm©nt 
Adresa 

Personalitate 

juridicŁ /ArondatŁ 

AcreditatŁ 

/ 

AutorizatŁ 

ĊnvŁŞ

Łm©nt 

public 

/ 

privat  

ĊNVŀŝŀMĄNT PREķCOLAR 

1. 

GrŁdiniŞa cu 

Program Prelungit 

ñClopoŞicaò, oraĸul 

UrlaŞi 

Str.Tudor 

Vladimirescu 

Personalitate 

juridicŁ 

AutorizaŞie 

sanitarŁ 
481/2009 

482/2009 

ĊnvŁŞŁ
m©nt 

public 

Str.Valea Urloii 

GrŁdiniŞa cu 

program normal 

Valea Urloii 

133/2012 
ĊnvŁŞŁ

m©nt 
public 

Str.JercŁlŁi 

GrŁdiniŞa cu 

program normal 

Jercalai 

132/2012 
ĊnvŁŞŁ

m©nt 

public 

ĊNVŀŝŀMĄNT  PRIMAR  ķI  GIMNAZIAL 

1. 

Liceul Teoretic 

ñBr©ncoveanu 

VodŁò, Oraĸul UrlaŞi 

Str.1 Mai nr.30 ï 

clŁdirea nouŁ 

Str.1 Mai nr.73 ï 

clŁdirea veche 

Personalitate 

juridicŁ 
AutorizatŁ  

ĊnvŁŞŁ

m©nt 

public  

2. 

ķcoala GimnazialŁ 

ñCŁnuŞŁ Ionescuò, 

Oraĸul UrlaŞi 

Str.Tudor Viitor 

nr.1  

Personalitate 

juridicŁ 
AutorizatŁ  

ĊnvŁŞŁ

m©nt 
public 

INVŀŝŀMĄNT LICEAL  

1. 

Liceul Teoretic 

ñBr©ncoveanu 

VodŁò, Oraĸul UrlaŞi 

Str.1 Mai nr.30 ï 

clŁdirea nouŁ 

Str.1 Mai nr.73 ï 

clŁdirea veche 

Personalitate 

juridicŁ 
AutorizatŁ  

ĊnvŁŞŁ

m©nt 

public  

Sursa: Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Oraşul Urlaţi, Şcoala Gimnazială “Cănuţă Ionescu”, Oraşul Urlaţi, Grădiniţa cu Program 

Prelungit “Clopoţica”, Oraşul Urlaţi 
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Tabel nr. 25 - Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru învăţământul 

preuniversitar, în oraşul Urlaţi 

Nr. 

crt.  

Specialitatea catedrei 

(postului) 

Norme / 

posturi 

didactice 

(numŁr) 

Norme / posturi didactice 

acoperite cu: 

Titulari  Suplinitori  

Liceul Teoretic Br©ncoveanu VodŁò, Oraĸul UrlaŞi 

1 ĊnvŁŞŁtori 16 16 - 

2 Profesori  44 41 3 

 TOTAL  60 57 3 

ķcoala GimnazialŁ ñCŁnuŞŁ Ionescuò, Oraĸul UrlaŞi 

1 ĊnvŁŞŁtori 10 10 - 

2 Profesori  23 11 12 

 TOTAL  33 21 12 

GrŁdiniŞa cu Program Prelungit ñClopoŞicaò, Oraĸul UrlaŞi 

1 Educatoare 17 14 3 
Sursa: Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Oraşul Urlaţi, Şcoala Gimnazială “Cănuţă Ionescu”, Oraşul Urlaţi, Grădiniţa cu Program Prelungit 

“Clopoţica”, Oraşul Urlaţi 

 

Aprobarea planurilor de ĸcolarizareale unitŁŞilor de ´nvŁŞŁm©nt din oraĸul UrlaŞi s-a realizat conform 

actelor normative ´n vigoare. Astfel, ´n anul ĸcolar 2013- 2014 au fost ´nscriἨi un numar total de 1913 

elevi, din care preἨcolari 303.  

 

Tabel nr. 26 - Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari 

Tip instituŞie / Nr. 

´nscriĸi 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

GrŁdiniŞe 330 358 318 303 

ķcoli generale 372 369 426 430 

Licee 1021 992 1100 1180 

TOTAL  1723 1719 1844 1913 

Sursa: Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”, Oraşul Urlaţi, Şcoala Gimnazială “Cănuţă Ionescu”, Oraşul Urlaţi, Grădiniţa cu Program Prelungit 

“Clopoţica”, Oraşul Urlaţi 

 

Tabel nr. 27 - Situaţia elevilor înscrişi în anul școlar 2013 – 2014 

Unitatea de 

´nvŁŞŁm©nt 
Clasa 

Nr. 

´nscriĸi Nr. 

promovaŞi 
RepetenŞi 

Abandon 

ĸcolar 

Rata 

promovabilitŁŞii 

Liceul 

Teoretic 

ñBr©ncoveanu 

VodŁò, 

Oraĸul UrlaŞi 

PregŁtitoare 97 97   100% 

I 78 72  3 92,30% 

II  82 81  1 98,78% 

III  67 65  2 97,01% 

IV  75 73  1 97,33% 
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Unitatea de 

´nvŁŞŁm©nt 
Clasa 

Nr. 

´nscriĸi Nr. 

promovaŞi 
RepetenŞi 

Abandon 

ĸcolar 

Rata 

promovabilitŁŞii 

V 76 73 2  96,05% 

VI  71 70  1 98,59% 

VII  87 84 2 1 96,55% 

VIII  78 77  1 98,71% 

IX  123 122 1 2 99,18% 

X 125 127   101,60% 

XI  119 117  1 98,31% 

XII  102 102   100% 

ķcoala 

GimnazialŁ 

ñCŁnuŞŁ 

Ionescuò, 

Oraĸul UrlaŞi 

PregŁtitoare 46 46 -  100% 

I 41 41 -  100% 

II  64 63 1  98% 

III  61 59 2  97% 

IV  45 43 2  96% 

V 59 54 5  92% 

VI  47 46 1  98% 

VII  48 45 3  94% 

VIII  39 37 2  95% 
Sursa: Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodă”, Oraşul Urlaţi, Şcoala Gimnazială “Cănuţă Ionescu”, Oraşul Urlaţi 

 

Rezultatele elevilor la examenele naŞionale 

Tabel nr. 28 -  Situatia testărilor naţionale 

An Ἠcolar Nr.elevi ´nscriἨi Nr.elevi prezenἪi Nr. elevi reuἨiἪi 
Procent 

Promovabilitate 

2011/2012 56 56 56 100% 

2012/2013 69 69 69 100% 

2013/2014 62 62 62 100% 
Sursa: Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodă”, Oraşul Urlaţi 

 

An Ἠcolar Nr.elevi ´nscriἨi Nr.elevi prezenἪi Nr. elevi reuἨiἪi 
Procent 

Promovabilitate 

2011/2012 53 53 39 74% 

2012/2013 24 24 19 79% 

2013/2014 17 17 17 100% 
Sursa: Şcoala Gimnazială “Cănuţă Ionescu”, Oraşul Urlaţi 

 

Tabel nr. 29 – Situația Examenului de Bacalaureat -  

An Ἠcolar Nr.elevi ´nscriἨi Nr.elevi prezenἪi Nr. elevi reuἨiἪi 
Procent 

Promovabilitate 

2011/2012 128 126 81 64,28% 

2012/2013 114 108 83 76,85% 

2013/2014 135 111 95 85,58% 
Sursa: Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodă”, Oraşul Urlaţi  
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Burse acordate elevilor 

Elevii de la cursurile de zi din ´nvŁŞŁm©ntul de stat pot beneficia de burse de merit, de studiu ĸi 

de ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintŁ o formŁ de sprijin material viz©nd 

at©t protecŞia socialŁ c©t ĸi stimularea elevilor care obŞin rezultate foarte bune la ´nvŁŞŁturŁ ĸi disciplinŁ. 

Bursele pe care le pot primi elevii pot fi de tipul: 

- Burse de ajutor social 

- Burse de merit  

- Burse de studiu 

- Burse de performanŞŁ 

 

Tabel nr. 30 - Situaţia statistică privind acordarea burselor şcolare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodă”, Oraşul Urlaţi, Şcoala Gimnazială “Cănuţă Ionescu”, oraşul Urlaţi 
 

 

2.6  CULTURŀ, CULTE, AGREMENT 

 

Prin culturŁ se poate construi o imagine veridicŁ a oraĸului, care sŁ promoveze valori autentice 

ĸi competitive, o apropiere a fenomenului cultural de comunitatea localŁ beneficiarŁ, instituirea unui 

sistem concurenŞial deschis ĸi promovarea creaŞiei originale.  

Ċn prezent, ´n ansamblul vieŞii culturale urlŁŞene, o vie activitate o desfŁĸoarŁ Casa de CulturŁ, 

prin spectacolele, cercurile, atelierele, expoziŞiile desfŁĸurate aici.   

Ċn ultima perioadŁ, s-a remarcat o intensŁ activitate de acest gen, ´ncerc©ndu-se sŁ se asigure 

revigorarea identitŁŞii culturale ĸi naŞionale, a sentimentului de apartenenŞŁ la cultura ĸi civilizaŞia 

latinŁ, precum ĸi aportul culturii zonale, a ´ntregii VŁi a Cricovului SŁrat, la conceptul culturii 

naŞionale.   

Oraĸul UrlaŞi dispune, ´n prezent, de o bibliotecŁ orŁĸeneascŁ, ce funcŞioneazŁ ´ntr-un spaŞiu nu 

tocmai adecvat ĸi care beneficiazŁ de un fond de carte ´nvechit, ce trebuie modernizat.  

P©nŁ ´n anul 1989 exista ĸi un cinematograf, dar din cauza costurilor ĸi ineficienŞei, acesta  a 

fost desfiinŞat. 

 

Muzeul Conacul Bellu. 

Complexul ĂConacul Belluò de la UrlaŞi  este aĸezat ´ntr-un cadru natural deosebit de pitoresc ĸi 

adŁposteĸte un important muzeu, un adevŁrat sanctuar de culturŁ ce concentreazŁ ´n bogatul sŁu 

patrimoniu piese de o remarcabilŁ valoare constituind colecŞia Alexandru Bellu. ClŁdirea, declaratŁ ´n 

1955 monument de arhitecturŁ, este construitŁ ´n stil rom©nesc, cu parter ĸi pivniŞŁ la subsol, cu cerdac 

deschis, st©lpi de lemn sculptaŞi ĸi acoperiĸul cu ĸiŞŁ. Foiĸorul de la intrare ĸi clŁdirea muzeului au fost 

ridicate la mijlocul veacului trecut, ´nconjurate de un parc de peste cinci hectare.  Conacul Bellu a fost 

devastat ´n timpul celui de-al doilea RŁzboi Mondial, dupŁ ce ´n 1940 clŁdirea principalŁ a ansamblului 

Nr

Crt.  

Denumire unitate de 

´nvŁŞŁm©nt 
Ani ĸcolari 

Burse de 

performanŞŁ 

Burse de 

merit  

Burse sociale 

ĸi medicale 

1. 

Liceul Teoretic 

“Brâncoveanu Vodă”, 

Oraşul Urlaţi 

2011-2012 320 8 72 

2012-2013 278 40 121 

2013-2014 311 31 123 

2. 

Şcoala Gimnazială 

“Cănuţă Ionescu”, 

Oraşul Urlaţi 

2011-2012 - 16 50 

2012-2013 - 57 128 

2013-2014 1 76 49 

 TOTAL   910 228 543 
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a fost ruinatŁ.  

 

 

 
 

 

Biografia familiei Bellu e fabuloasŁ. Ċnrudit cu mari domnitori (de la Ghica la Cantacuzino), 

´nnobilat cu titlul de baron la Viena ĸi av©nd proprietŁŞi ´n toatŁ Europa, Alexandru de Bellu s-a retras 

´n conacul de la UrlaŞi, unde ĸi-a cheltuit ´ntreaga sa avere, colecŞion©nd tablouri ĸi mobilier de mare 

preŞ, timbre ĸi monede rare, obiecte bisericeĸti ĸi costume populare, pe care le va dona ´n anul morŞii, ´n 

1921, Academiei Rom©ne. Ultimul descendent, George de Bellu (1882-1972), va oferi conacul ĸi 

´ntinsele sale moĸii statului comunist, ´n schimbul privilegiului de a locui ´n cŁmŁruŞa servitorilor, p©nŁ 

´n anul 1972, c©nd se va stinge din viaŞŁ, iar soŞia sa Odette, o frumoasŁ franŞuzoiacŁ care abia vorbea 

c©teva cuvinte rom©neĸti, se va sinucide, ´n sŁrŁcie ĸi disperare, la v©rsta de 90 de ani. 

Numele acestei familii cu tradiŞie a rŁmas ´n memoria bucureĸtenilor prin numele pe care l-a dat 

unei foste proprietŁŞi a sa, devenitŁ apoi ĂPanteon NaŞionalò care este Cimitirul Bellu. PuŞini sunt cei 

care ĸtiu cŁ prigoana comunistŁ a nŁruit una din cele mai mari averi care a fost vreodatŁ ´n Rom©nia. 
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Conacul Bellu ï Casa principalŁ, aĸa cum arŁta p©nŁ la seismul din anul 1940 

 

Om de culturŁ, avocat, arhitect-constructor amator, numismat, fotograf pasionat - unul din 

precursorii artei fotografice rom©neĸti, Alexandru Bellu marcheazŁ prin complexa sa personalitate 

cultura rom©neascŁ din cea de-a doua jumŁtate a secolului al XIX-lea ĸi ´nceputul secolului XX.Familia 

Bellu este originarŁ din oraĸul Pella ï Macedonia, de unde au venit ´n ŝara Rom©neascŁ fraŞii Costache 

ĸi ķtefan Bellu ´n jurul anului 1780. 

Alexandru Bellu, nŁscut la Bucureĸti la 5 mai 1850 ĸi decedat ´n anul 1921, este fiul lui ķtefan 

Bellu ĸi al Elizei ķtirbei, fiica domnitorului Barbu ķtirbei.Primele studii le-a fŁcut ´n ElveŞia unde a 

locuit ´n anii copilŁriei cu mama sa (dupŁ divorŞul ei de ķtefan Bellu, Eliza ķtirbei stabilindu-se 

definitiv ´n aceastŁ ŞarŁ, unde a ĸi decedat ´n anul 1890). Alexandru Bellu ´ĸi continuŁ studiile liceale ĸi 

universitare la Paris, unde ´n anul 1873 devine licenŞiat al FacultŁŞii de Drept.Crescut ´ntr-o ambianŞŁ 

de aleasŁ culturŁ, cŁpŁt©nd temeinice cunoĸtinŞe ´n multe domenii ale artei de la persoane cu o ´naltŁ 

competenŞŁ, Alexandru Bellu devine, treptat, sub ´ndrumarea ĸi cu sprijinul unchiului sŁu Georges de 

Bellio, cunoscut colecŞionar rom©n, admiratorul ĸi prietenul pictorilor impresioniĸti din FranŞa, un  

reputat colecŞionar de picturŁ, numismaticŁ, mobilier, covoare, dantele, dar mai ales de artŁ popularŁ 

rom©neascŁ. 

Ċn casa unchiului sŁu Georges de Bellio ´l cunoaĸte pe Nicolae Grigorescu, ´ntre ei leg©ndu-se o 

trainicŁ prietenie. InfluenŞa marelui pictor rom©n asupra activitŁŞii sale ca fotograf amator precum ĸi 

pasiunea lui Alexandru Bellu pentru peisajul rom©nesc rŁsfr©ntŁ asupra lui Nicolae Grigorescu se 

regŁsesc ´n asemŁnarea temelor rurale alese ca subiect ´n creaŞiilor lor.Ċn anul 1873, pe 21 octombrie, 

Alexandru Bellu se cŁsŁtoreĸte cu Alexandrina Alexandrescu, fiica clucerului Nicolae Alexandrescu ĸi 

a Sevastei, fiica stolnicului Constantin CŁtuneanu. 

Complexul de clŁdiri construit de Alexandru Bellu ´n ultimul sfert al secolului al XIX-lea ´n stil 

rom©nesc cuprindea urmŁtoarele : 

 - clŁdirea principalŁ compusŁ din parter ĸi etaj cu patru faŞade cu arhitecturi diferite; 

 - clŁdirea ´n faŞa acesteia numai cu parter ĸi pivniŞŁ la subsol, construitŁ tot ´n stil rom©nesc cu 

cerdac deschis cu st©lpi de lemn sculptat, actuala clŁdire care adŁposteĸte muzeul; 

- cuhnia, o clŁdire ´naltŁ av©nd o turlŁ; 

- foiĸorul de la intrarea ´n parc. 

Au mai fost trei clŁdiri miniaturŁ pentru pŁsŁri, casa personalului de serviciu, sera de flori ĸi 

uzina electricŁ ; a mai existat o capelŁ din care a mai rŁmas doar pisania. ClŁdirile au fost profund 

afectate de cutremurele din anii 1940, 1977, 1986 ĸi 1990. 

ClŁdirea actualŁ care adŁposteĸte muzeul este o alcŁtuire frumoasŁ de arcade vŁruite, ´ncadrate 

de motive orientale, ce amintesc de biserica de la ĂFundenii Doamneiò, descoperitŁ c©ndva cu emoŞie 

de arhitectul G.M.Cantacuzino. Pridvorul cu st©lpi care strŁjuiesc intrarea ´n cramŁ este de o frumuseŞe 

aparte. Crama, care s-a pŁstrat aproape intactŁ, este realizatŁ din cŁrŁmidŁ ´n bolŞi bizantine ĸi arce 

neogotice. Ċn ea se pŁstreazŁ vechi butoaie de la sf©rĸitul secolului trecut, unelte de cultivat viŞa-de-vie 

ĸi de prelucrare a vinului. 

Pardoseala prispei este fŁcutŁ ´n imitaŞia mozaicului veneŞian ĸi este realizatŁ din pietre de r©u ĸi 

bucŁŞi de cŁrŁmidŁ ´ncastrate ´n beton, aranjate ´n motivul covoarelor populare.Ċn interior, accesul ´n 

saloane se face pe sub bolŞi ´n acoladŁ ca ´ntr-o cetate maurŁ. Cele douŁ saloane de primire, biroul, sala 

orientalŁ, dormitorul ĸi camera cu mobilier transilvŁnean popular reprezintŁ, ´n sine, comori 

inestimabile ale artei noastre ambientale.  

Conacul Bellu devine muzeu ´n anul 1953. DeclaratŁ monument de arhitecturŁ ´n anul 1955, 

clŁdirea adŁposteĸte un patrimoniu mixt de artŁ plasticŁ ĸi decorativŁ, etnografie (ceramicŁ, ŞesŁturi, 

unelte, covoare rom©neĸti din sec.al XIX-lea), coloane ĸi capiteluri, chenare de uĸi ĸi ferestre sculptate 

´n piatrŁ din sec.al XVII-lea ĸi al XVIII-lea, cŁrŞi rare ´n ediŞii de lux, picturi din sec.al XIX-lea, faianŞŁ, 

mobilier stil din diverse epoci, artŁ orientalŁ ĸi extrem-orientalŁ, icoane ĸi arme din sec.al XVIII -lea ĸi 

al XIX-lea. 
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Mobilierul aproape ´n totalitate a aparŞinut familiei Bellu. Putem gŁsi aici un bufet florentin, 

oglinzi veneŞiene, porŞelanuri englezeĸti, lŁmpi de aramŁ vieneze, sfeĸnice de bronz, covoare preŞioase 

ĸi o colecŞie de scoarŞe (pe vremea stŁp©nilor toatŁ prispa era ´mpodobitŁ cu vesele scoarŞe rom©neĸti), 

ĸaluri franŞuzeĸti ´n chip de perdele. ķi nu e tot: o icoanŁ greceascŁ din secolul XVIII cu scena 

Adormirii Maicii Domnului, un dulap din lemn de rŁdŁcinŁ de cireĸ (piesŁ unicat ´n ŝara Rom©neascŁ), 

mobilier oriental din lemn de abanos cu intarsii de sidef, mult mai preŞios, prin vechimea sa, dec©t 

salonul similar de la Peleĸ, scaun de cardinal din piele de Cordoba cu Şinte aurite ĸi intarsii de aur ´n 

piele din sec.XVII, mese florentine. 

 Ċn dormitorul cu baldachin, pe suportul acoperit cu catifea, o pereche de pantofiori de tafta 

brodatŁ manual aĸteaptŁ tŁlpile micuŞe ĸi gingaĸe ale stŁp©nei. Ċn camera transilvŁneanŁ, mobilierul este 

pirogravat ĸi colorat ´ntr-o manierŁ care repetŁ motivele ancestrale ale scoarŞelor. Un ceas cu cuc de 

provenienŞŁ secuiascŁ, dupŁ motivul preferat al acestei zone ï laleaua ï este foarte valoros prin 

vechimea sa, secolul XVIII. Alte piese ´nc©ntŁtoare sunt o ladŁ veche din lemn de tei, douŁ icoane, 

candelabre, sfeĸnicele mari, vasele ĸi stampele japoneze ĸi vasele orientale, statueta din bronz ñVenus 

din Milloò ï copie, un cap de copil din lut, un cap de satir din plumb, o casetŁ de farmacie precum ĸi 

valoroase litografii realizate de Carol Papp de Szathmary la jumŁtatea sec.al XIX-lea. 

Tot din colecŞia Bellu sunt picturi celebre care aparŞin patrimoniului artei  moderne rom©neĸti 

din secolul trecut : ñPortret de bŁrbatò de Pavel Diurcovici (1824), ñŝŁrancŁò de Eugen Maximovici 

(1900), ñBŁtr©n cerĸetorò de Theodor Aman, semnat ĸi datat 1858, chipuri de rom©nce frumoase care 

au impresionat c©ndva pe pictori astŁzi anonimi ï ĂCoralia BrŁiloiuò, ĂPortret de femeieò, ĂPeisaj de 

pŁdure cu turme de oiò ĸi ĂPeisaj de pŁdure cu trei personajeò de Burada.Din toate rŁzbate un cult al 

frumosului, o tihnŁ a vieŞii, un respect pentru artŁ. Toate construite pe o moralitate de care mai 

povestesc ´ncŁ fostele slujnice ale casei, astŁzi bŁtr©ne respectabile. Ċn conacul de la UrlaŞi, Dumnezeu 

ĸi ŝŁranul rom©n ´ĸi aveau locul lor, rezervat anume. Mai mult dec©t at©t, ´n cŁlŁtoriile lui prin ŞarŁ, 

Alexandru Bellu a salvat de la distrugere numeroase obiecte bisericeĸti, pe care apoi le-a inclus cu 

rafinament ĸi pricepere ´n mobilierul ĸi arhitectura casei.  

De exemplu, la balconul clŁdirii se gŁsesc douŁ trafoare superbe, culese din ruinele palatelor 

br©ncoveneĸti de la Potlogi. Cuhnia, bucŁtŁria casei, nu numai cŁ semŁna cu paraclisul br©ncovenesc de 

la Mogoĸoaia, av©nd turlŁ ĸi cruce mare pe acoperiĸ, dar la intrare te ´nt©mpina portalul unei biserici 

din 1760. Jur ´mprejurul conacului, dosite sau puse la vedere, se mai pŁstreazŁ ĸi astŁzi coloane ĸi 

capiteluri, pisanii ĸi strane descoperite ĸi salvate de la pieire de cŁtre baron. Fibra lui ad©ncŁ de 

colecŞionar, de om care cunoaĸte valoarea oricŁrui lucru, se vedea ´n toate, chiar ĸi ´n adŁposturile 

pentru pŁsŁri, construite ca niĸte case ŞŁrŁneĸti de sine stŁtŁtoare, cu temelie de piatrŁ ĸi cerdac, cu uĸi ĸi 

ferestre. 

AstŁzi, din bucŁtŁria de varŁ a rŁmas doar un maldŁr de cŁrŁmizi. Se mai vede doar 

ancadramentul de piatrŁ al clŁdirii ï portalul fostei biserici, recuperatŁ cu grijŁ de colecŞionar.Ċn lateral, 

aceastŁ bucŁtŁrie construitŁ ´n stil neorom©nesc avea un minicinematograf ĸi un laborator fotografic, 

stŁp©nul fiind un ´mpŁtimit fotograf amator. La muzeul din Ploieĸti se mai pŁstreazŁ ´ncŁ 200 cliĸee pe 

sticlŁ foarte valoroase, realizate de baronul Bellu.  

Alexandru Bellu a iubit pŁtimaĸ ĸi fŁrŁ de mŁsurŁ ŞŁranul rom©n, prefer©nd sŁ trŁiascŁ 

´nconjurat de scoarŞe ĸi straie rom©neĸti, ´n camere cu zidŁrie albŁ, cu plafoane din b©rne de stejar ĸi 

arcade trilobate, marc©nd trecerea dintr-o odaie ´n alta prin uĸi ´mpŁrŁteĸti, de bisericŁ. De la bun 

´nceput ĸi-a g©ndit conacul ca pe un muzeu ĸi, deloc ´nt©mplŁtor, cele patru laturi ale clŁdirii principale 

aveau patru faŞade diferite, patru stiluri arhitectonice rom©neĸti diferite ĸi unitare deopotrivŁ. 

DacŁ ar fi sŁ recomand cuiva un loc de vizitare care sŁ poarte ´n sine simbolul ĸi chintesenŞa 

vieŞii boierilor munteni din secolul trecut, l-aĸ invita fŁrŁ nici o ezitare sŁ viziteze conacul familiei 

Bellu din oraĸul meu, o bijuterie arhitectonicŁ ascunsŁ ´ntr-un parc imens, la capŁtul unei alei 

neumblate, ce urcŁ pieptiĸ prin parcul pustiu ĸi sŁlbŁticit. Ċn aceastŁ parte a Munteniei, acest conac este 

unic, at©t prin istoria ĸi arhitectura sa, c©t ĸi prin frumuseŞea cadrului natural ĸi a exponatelor sale de o 

certŁ valoare. 
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Conacul Bellu ï  

Casa principalŁ ï o altŁ faŞadŁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǒ Schitul Sf©nta Maria cu bisericuŞa lui de lemn, ´n formŁ de corabie, ĂSf. Mihail si 

Gavrilò aflat ´n localitatea componentŁ JercŁlŁi. 

Acesta este un monument de arhitecturŁ, construit in anul 1731 de cŁtre meĸteri populari din 

satul Luieriu (JudeŞul Mureĸ), care a fost demontat ĸi transportat la TopliŞa. Aici, bisericuŞa a fost 

remarcatŁ de Regina Maria ĸi mutatŁ la Bran, ´n anul 1928. 

Ċn luna septembrie a anului 1956, lŁcaĸul de ´nchinŁciune face un ultim drum, de la Bran la 

JercŁlŁi ï UrlaŞi, unde a fost instalat pe temelia unei biserici nŁruite, care se pare cŁ fusese construitŁ pe 

timpul domniei lui Radu I (1377- 1383) ĸi din care nu ar mai fi ĂrŁmas dec©t o cruce de piatrŁ, marc©nd 

locul altaruluiò. O altŁ explicaŞie a provenienŞei acestei cruci din granit, cu inscripŞie slavonŁ (ĸi ea 

monument memorial), ar fi aceea cŁ ar fi fost realizatŁ ´n anul 1698 la Feteĸti ï IalomiŞa, de unde ar fi 

fost adusŁ la JercŁlŁi ´n anul 1956. 

Sol al artei transilvŁnene pe meleagurile Munteniei, biserica are o icoanŁ fŁcŁtoare de minuni a 

Maicii Domnului, adusŁ de la Sf©ntul Morm©nt.  

Este ´nscrisŁ pe lista monumentelor UNESCO ĸi, ´n prezent se aflŁ ´n stare de conservare, 

alŁturi de ea fiind ´ncepute lucrŁrile unei noi ĸi impunŁtoare biserici, graŞie donaŞiilor credincioĸilor din 

zona ĸi numeroĸilor vizitatori.  

 

ǒ Biserica ĂGalbenŁò cu hramul ĂSf. Nicolae ĸi Sf. Dumitruò, din localitatea componentŁ 

Arioneĸtii Noi, cu o vechime de peste 240 de ani, este, de asemenea, declaratŁ monument istoric ĸi 

de arhitecturŁ. A fost ´nŁlŞatŁ ´n anul 1761 de cŁtre  boiernaĸul mazil, Stan UrlŁŞeanu. 

Denumirea de ĂgalbenŁò provine de la culoarea ´n care a fost zugrŁvitŁ, cea mai caldŁ, volubilŁ, 

ardentŁ ĸi care ´n limbajul heraldic semnificŁ ´nŞelepciunea. Din sistemul ei de construcŞie, c©t ĸi din 

urmele rŁmase dintr-un zid de incintŁ, specific lŁcaĸurilor monahale, precum ĸi din inscripŞia de pe 

frontispiciu, rezultŁ cŁ, iniŞial, a fost o Ăsf©nta ĸi dumnezeiascŁ m©nŁstireò, ulterior devenind biserica 

de mir a cartierului Arioneĸtii Noi. 

IniŞial monumentul a fost pictat ´n frescŁ, dar ´n anul 1888 fresca iniŞialŁ a fost acoperitŁ de 

pictura ´n ulei executatŁ de G. TŁttŁrŁscu, pentru ca, ´n anul 1938, prin grija marelui istoric Nicolae 

Iorga sŁ se scoatŁ la luminŁ, de sub pictura lui TŁttŁrŁscu, frescele primare. Portretul votiv ´l reprezintŁ 

pe ctitor drept Ăvel serdarò, alŁturi de ĂpaniŞa Sandaò6.  

 

                                                           
6 N. Iorga, Biserica Galbena din UrlaŞi, BCMI, an. XXIV/1931, p.7 - 10 
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ǒ Biserica de lemn ĂAdormirea Maicii Domnuluiò din localitatea componentŁ Valea 

Seman, construitŁ ´n anul 1753, cu console Ă´n cap de calò, din lemn de stejar, nemai´nt©lnite ´n 

partea esticŁ a Munteniei. 

 

ǒ Casa DomneascŁ, situatŁ ´n viile domnitorului Constantin Br©ncoveanu, din localitatea 

Valea Cr©ngului, este un monument de arhitecturŁ despre care nu existŁ, p©nŁ ´n prezent, dovezi 

scrise ĸi care este ´n curs de restaurare.  

DupŁ tradiŞie, ´nsŁ, construcŞia ar fi una dintre reĸedinŞele vremelnice ale domnitorului. 

Argumentele acestei ipoteze ar fi: amplasarea sa ´n mijlocul fostelor vii vremelnice ale Br©ncoveanului 

(de cca. 10 Ha), ´ntr-un punct de unde se putea supraveghea ´ntreaga Vale a Cricovului SŁrat; 

aserŞiunile lui Radu Greceanu, ´n cronica vieŞii domnului, dupŁ care rezultŁ ca toamna, Ăla culesul 

viilorò, domnul obiĸnuia sŁ zŁboveascŁ prin vii c©teva zile; faptul cŁ, deĸi primise poruncŁ din partea 

vizirului sŁ se opreascŁ la GherghiŞa, Ă´n gura UrlaŞilor, la Albeĸti s-au mutatò, stabilind aici tabŁra 

militarŁ7 ĸi, nu ´n ultimul r©nd, faptul cŁ ´n apropierea viei, ´n cartierul/localitate componentŁ MŁrunŞiĸ, 

se aflŁ douŁ cruci de piatrŁ contemporane domniei sale. 

ClŁdirea, compusŁ din subsol ĸi parter ´nŁlŞat, a servit drept locuinŞŁ ĸi cramŁ. Subsolul, folosit 

doar pentru tescuirea strugurilor, prepararea ĸi depozitarea vinurilor ĸi a uneltelor viticole, este accesibil 

doar din exterior. Din aceastŁ pivniŞŁ porneĸte un tunel cu ´nŁlŞimea de 180 cm ĸi lŁŞimea de 70 cm, iar 

parterul cuprinde 10 ´ncŁperi de locuit cu holuri ĸi pridvor acoperit, susŞinut de st©lpi de lemn ĸi arcade, 

cu pereŞi cu grosimea de 45 cm.Stilul clŁdirii este vŁdit popular, fiind afectatŁ de cutremurul din anul 

1977 ĸi de faptul cŁ ´n ea a funcŞionat un cŁmin de nefamiliĸti. 

 

ǒ PuŞul Frumos din localitatea componentŁ Valea Mieilor, reconstruit ´n anul 1862 de 

cŁtre localnicul A. Dumitru ķtefan, cu o coloanŁ de piatrŁ din calcar, dotat cu roatŁ ĸi fus, fixate 

pe doi st©lpi de lemn ĸi un jgheab, adŁpostite de un mic pavilion. 

 

ǒ Crucea de piatrŁ de IstriŞa, situatŁ pe strada Soarelui nr.14, ce a fost ridicatŁ ´n vremea 

domniei lui C. Br©ncoveanu Ăva leato 7206ò (1697 - 1698). 

 

ǒ Monumentul, din bronz, al eroilor din rŁzboiul pentru ´ntregirea neamului (1916 - 1918) 

situat in centrul oraĸului 

Creĸterea atractivitŁŞii turistice a oraĸului poate contribui ´ntr-o mare mŁsurŁ la dezvoltarea 

economicŁ a acestuia. Din acest motiv, acesta este un punct important al strategiei administraŞiei 

publice locale. 

 

FundaἪii: 

 FundaἪia Bucuria Ajutorului Filiala UrlaἪi 

 Ċn luna ianuarie 2012 a fost ´nfiinἪatŁ, prin grija preotului paroh Radu Manuel Mihail, Filiala 

UrlaἪi a FundaἪiei Bucuria Ajutorului, cu sediul ´n OraἨul UrlaἪi, strada Valea Cr´ngului nr.64, unde 

funcἪioneazŁ un Centru de zi pentru copii. 

 Programul derulat ´n cadrul Centrului de zi pentru copii are drept scop creἨterea calitŁἪii vieἪii 

copiilor care provin din familii aflate ´n dificultate, din localitatea UrlaἪi, prin programe integrate de 

asistenἪŁ educaἪionalŁ Ἠi consiliere. 

 Beneficiarii acestui program sunt 40 copii ´n risc de bandon Ἠcolar, care provin din familii aflate 

´n dificultate. Ċn cadrul centrului copiii beneficiazŁ de urmŁtoarele servicii socio-educaἪionale : 

- AsistenἪŁ educaἪionalŁ : pregŁtirea temelor la materiile de bazŁ (limba rom©nŁ, matematicŁ, 
limbi strŁine etc.), ´nt©lniri Ἠi instruiri cu cu voluntari ´n care se abordeazŁ teme ca implicarea 

civicŁ, protecἪia mediului, primul ajutor etc.; 

                                                           
7 Radu Greceanu, Cronica ï Cronicari munteni, 3, BPT ï 1026, Ed. Minerva, Buc., 1984, p. 135 si 168 - 173 
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- Socializare Ἠi petrecere a timpului liber : activitŁἪi de dezvoltare personalŁ, activitŁἪi sportive, 

jocuri educative ; 

- Consiliere a elevilor Ἠi a pŁrinἪilor ´n vederea prevenirii pŁrŁsirii timpurii a Ἠcolii. 

De asemenea, copiii beneficiazŁ gratuit de o gustare Ἠi o masŁ caldŁ, ce corespund cantitativ Ἠi 

calitativ nevoilor de creἨtere Ἠi dezvoltare ale acestora. 

 FundaἪia Bucuria Ajutorului Filiala UrlaἪi organizeazŁ periodic Ἠi alte evenimente pentru copiii 

incluἨi ´n program Ἠi familiile acestora, cum ar fi oferirea de ajutoare materiale ï rechizite, haine, 

alimente etc. 

 Av©nd ´n vedere rezultatele obἪinute de la ´nfiinἪarea fundaἪiei, Ἠi anume menἪinerea ´n sistemul 

de ´nvŁἪŁm©nt a copiilor ´nscriἨi ´n program, ´mbunŁtŁἪirea rezultatelor Ἠcolare, schimbarea atitudinii 

pŁrinἪilor faἪŁ de importanἪa educaἪiei ´n viaἪa copiilor, autoritŁἪile locale au iniἪiat un parteneriat cu 

FundaἪia Bucuria Ajutorului ´n vederea susἪinerii serviciilor sociale, prin care de la bugetul local este 

alocatŁ anual suma de 20.000 lei pentru cheltuielile de ´ntreἪinere a sediului fundaἪiei, pe baza facturilor 

de utilitŁἪi emise lunar. 

 Continuarea acestui parteneriat reprezintŁ importantŁ investiἪie ´n viaἪa comunitŁἪii locale. 

 

 FundaἪia HUMANITAS 2000 UrlaἪi 

FundaἪia Humanitas 2000 a fost ´nfiinἪatŁ ´n anul 1995 ´nscriindu-Ἠi activitatea ´n ansamblul 

acἪiunilor cu caracter umanitar. Principalele obiective Ἠi servicii oferite de fundaἪie sunt : 

- organizarea de acἪiuni extracurriculare pentru elevi Ἠi cadre didactice ´n scopul ridicŁrii nivelului 

cultural educative Ἠi al manifestŁrii potenἪialului creativ al tinerilor, ca expresie a unei vieἪi biopsihice 

Ἠi spirituale echilibrate , condiἪie a unui adult pe care se poate baza comunitatea din care face parte; 

- promovarea acelor valori ale moralei, culturii Ἠi civilizaἪiei care faciliteazŁ dezvoltarea beneficŁ a 

personalitŁἪii umane; 

- promovarea voluntariatului, stimularea asociativitŁἪii tinerilor ; 

- implicarea tineretului pentru dezvoltarea unui spirit altruist ´n acἪiuni de caritate ce-i vizeazŁ pe 

v©rstnici ; 

- accesul tinerilor la nivelele ´nalte ale instruiri Ἠi al promovŁrii pe trepte superioare , ale competenἪei 

profesionale; 

- reprofesionalizarea obiectiv justificatŁ , a unor tineri Ἠi adulἪi; 

- promovarea culturii Ἠi artei rom©neἨti prin ´ncurajarea originalitŁἪii ´n cadrul creaἪiei artistice 

-programe pentru tineri ´n vederea dezvoltŁrii abilitŁἪilor persoanale, al creativitŁἪii ; 

-activitŁἪi de protejare a mediului ´nconjurŁtor; 

-acἪiuni de popularizare a frumuseἪilor Ἠi potenἪialului turistic al bazinului Dealu Mare etc. 

 

 SŁrbŁtori ĸi tradiἪii cu specific local 

Ċncep©nd cu anul 2004, ´n oraἨul UrlaἪi se desfŁἨoarŁ, ´n primul week-end al lunii octombrie, 

evenimentul „Zilele Toamnei la Urlaţi”, organizat de PrimŁria ĸi Consiliul Local UrlaŞi, AsociaŞia 

Intercom Cricov ĸi Casa de CulturŁ UrlaŞi.  

Evenimentul este onorat cu prezenŞa personalitŁŞilor marcante ale vieŞii politice, sociale ĸi 

culturale, de la nivel local, judeŞean Ἠi central.Ċn cele douŁ zile de sŁrbŁtore se organizeazŁ standuri 

expoziἪionale cu produse de vinificaŞie, fructe ĸi legume, flori, produse de artizanat, miere, br©nzeturi Ἠi 

pastramŁ etc. 

Localnicii ĸi toŞi ceilalŞi participanŞi la eveniment se pot desfŁta cu mici, fripturŁ, pastramŁ, vin, 

bere, suc la terasele amenajate special pentru acest eveniment sau pot urmŁri programele artistice 

atractive, care ´ncearcŁ sŁ satisfacŁ cele mai diverse gusturi. 

SŁrbŁtoarea se ´ncheie ´ntotdeauna cu un spectaculos foc de artificii, pentru a cinsti cum se cuvine 

roadele pŁm©ntului, dar ĸi pe cele ale celor mai harnici gospodari. 

 

O altŁ sŁrbŁtoare cu specific local este T©rgul Anual de Sf©ntul Ilie. 

Locuitorii de pe Valea Cricovului pŁstreaza o tradiἪie veche de peste un secol. 
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Ċn fiecare an, de Sfantul Ilie, mii de oameni se adunŁ cu mic cu mare la t©rgul din localitatea 

UrlaἪi din care nu lipsesc "comediile", meἨteἨugarii Ἠi v©nzŁtorii ambulanἪi. 

Cei mai fericiἪi sunt copiii, care au aἨteptat un an ´ntreg pentru a se putea bucura de "lanἪurile" 

zburŁtoare, aἨa cum sunt cunoscute popular instalaἪiile din parcurile de distracἪie. ĊncŁ de la primele ore 

ale dimineἪii, b©lciul se umple de oameni veniἪi din toate comunele ´nvecinate, unii chiar de la distanἪe 

de zeci de kilometri. 

 

2.7 ECONOMIA  

 

Tabel nr. 31 - Structura agenților economici din Urlați, în funcție de domeniul lor de activitate 

STRUCTURA AGENTILOR ECONOMICI, IN FUNCTIE  

DE DOMENIUL DE ACTIVITATE  

Nr 

crt  
Domeniul de activitate 

Numar 

societati 

Pondere in 

totalul 

societatilor 

1 
Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea 

autovehiculelor si motocicletelor 
128 42.0 % 

2 Hoteluri, baruri si restaurante 8 2.7 % 

3 Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 39 12.8 % 

4 Agricultura, Silvicultura si Pescuit 21 6.9 % 

5 Industria prelucratoare 31 10.2 % 

6 
Distributia apei; Salubritate; Gestionarea deseurilor, 

activitati de decontaminare 
8 2.6 % 

7 Transport si depozitare 23 7.5 % 

8 
Activitati de servicii administrative si activitati de 

servicii suport 
12 3.9 % 

9 Informatii si comunicatii 2 0.6 % 

10 Constructii 27 8.9 % 

11 Intermedieri financiare si Asigurari 3 1.0 % 

12 Activitati de spectacole culturale si recreative 1 0.3 % 

13 Alte activitati de servicii 2 0.6 % 

  TOTAL  305 100 % 

Din totalul celor 305 societŁἪi active, 25 sunt microintrepinderi, respectiv au maxim 9 angajaἪi ĸi o cifrŁ 

de afaceri anualŁ ĸi/sau active totale anuale de maxim 2 milioane EUR. 

 

Tabel nr. 32 - Evoluția societăților din orașul Urlati în perioada 2011-2014 

Tipuri de societati 2014 2013 2012 2011 

Microintreprinderi 25 24 22 20 

Intreprinderi mici 269 261 245 224 

Intreprinderi inactive 56 56 56 56 

Total societati existente, din care: 350 341 323 300 

- noi infiintate 14 18 23 21 

- active 294 280 262 239 
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Principalii agenἪi economici care ´Ἠi desfŁἨoarŁ activitatea ´n oraἨul UrlaἪi sunt prezentaἪi ´n tabelul de 

mai jos. 

Tabel nr. 33 - Lista cu principalii agentii economici de pe raza orașului Urlați 

Nr. 

crt  
Denumire societate 

Nr. 

angajati 

Cifra de 

afaceri 
Profit  Domeniul de activitate 

1. Oltina Impex Prod Com SRL 315 105210502 4547975 MorŁrit ĸi panificaŞie 

2. Plastipak Romania SA  94319062 789696 
Fabricarea articolelor de 

ambalaj din plastic 

3. Salt Confort SRL 159 20106341 525509 Fabricare mobila, saltele  

4. Agronatura Geco 11 8668331 749761 
Cultivarea cerealelor, plantelor, 

leguminoaselor 

5. Agrosemcu 59 6282494 4232140 
Cultivarea cerealelor, plantelor, 

leguminoaselor 

6. Dacia Urlati 43 5939525 308952 
Fabricarea painii si produselor 

de panificatie 

7. Deltarom Distribution 15 3754053 61749 
Comert cu ridicata al 

produselor farmaceutice 

8. Lidralin Mob 6 3019113 19948 
Comert cu amanuntul al 

produselor alimentare 

9. Paniris Prod Com  25 2782532 366606 
Fabricarea p©inii, prŁjiturilor, 

produselor de panificaŞie 

10. Modern Top 11 2156878 43747 
Comert cu amanuntul al 

produselor alimentare 

11 La Vie SRL 21 1938843 46235 Cultivarea strugurilor 

12. Adriana Bolgiu SNC 23 1531090 140369 
Fabricarea p©inii, prŁjiturilor, 

produselor de panificaŞie 

13 Dumaris SRL 7 1244202 53724 
Comert cu amanuntul al 

materialelor de construcŞii 

14 
UrlaŞi Societate Cooperativa 

de Consum 
18 1031698 65571 

Comert cu amanuntul al 

produselor alimentare si 

nealimentare 

15 Aura SRL 6 896615 22159 
Comert cu amanuntul al 

produselor alimentare 

16 Abatti Alexandrescu SNC 10 490125 11639 Transporturi terestre de cŁlŁtori 

17 Quality Strada Construct 9 1057993 262280 
Lucrari de constructii a 

drumurilor  

18 MHP Store 8 3181671 649480 
Intermedieri in comertul cu 

produse diverse 

19 Romar Trucks Expeditii 6 1586129 284581 Transporturi rutiere de mŁrfuri 

20 Coline Ana SRL 7 774916 16803 
Hoteluri si alte facilitŁŞi de 

cazere 

21 Algin SRL 6 740939 17857 
Comert cu amanuntul al 

produselor alimentare 

22 
Cooperativa AgricolŁ Via 

Domnului 
8 2230245 179709 

Cultivarea strugurilor ĸi 

vinificaŞie 

23 Vitis Prod SRL 15 638196 120243 Cultivarea strugurilor 



 
 
 

43 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul 

autorităților administrației publice locale ale orașelor din 

România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a Oraşului Urlaţi 

 

24 Totdeauna Impecabil 16 835201 119735 
SpŁlarea ĸi curŁŞarea articolelor 

textile 

 

Principalii agenŞi economici ĸi profilul lor de activitate: 
 -  S.C. Oltina Impex Prodcom S.R.L. ï panificatie  

-  S.C. Pearl K&D S.R.L. ï confectii ´n lohn 

-  S.C. DetregenŞi S.A., Punct de lucru UrlaŞi ïproduse de ´ngrijire a pŁrului 

-  S.C. Plastipak Rom©nia - ambalaje 

-  S.C. Coline Ana S.R.L. ï Hoteluri si alte facilitati de cazare similare  

-  S.C. Cramele Bolgiu S.N.C. ï  fabricare vinuri 

-  S.C. Paniris S.R.L. ï fabricarea painii si a prajiturilor 

-  S.C. La Vie S.R.L. -  fabricare vinuri 

-  S.C. Deltarom Distribution S.R.L. ï comercializare si productie produse parafarmaceutice 

-  S.C. Berteea S.R.L.  comercializare si productie produse parafarmaceutice 

-  S.C. Domeniile Dealu Mare S.R.L. ï fabricare vinuri sin struguri 

  

Aproape jumŁtate dintre societŁŞile ´nregistrate ´n oraĸul UrlaŞi au domenii de activitate 

predominante ´n sectorul terŞiar, respectiv presteazŁ activitŁŞi de comerŞ. 

 

Este, de asemenea, important de punctat faptul cŁ oraĸul UrlaŞi face parte din traseu turistic 

ĂDrumul Vinuluiò. Acest fapt creĸte at©t valoarea turisticŁ a oraĸului, c©t ĸi cea a vinului produs ´n 

cadrul localitŁŞii. Ċn acest sens, mai trebuie punctat faptul cŁ UrlaŞi reprezintŁ un punct de degustare a 

vinurilor, activitate acompaniatŁ de Ămeniuri c©mpeneĸti tradiŞionaleò. Av©nd acest statut ´n cadrul 

traseului, duce la creĸterea cazŁrilor ĸi popasurilor turiĸtilor ´n cadrul UAT-ului, fapt ce conduce la 

fiabilitatea investiŞiilor ´n sectorul terŞiar, ´n special ´n segmentul serviciilor conexe domeniului turistic. 

De asemenea, trebuie avut ´n vedere faptul cŁ aceastŁ aparteneŞŁ la un circuit turistic necesitŁ investiŞii 

importante ´n infrastructura oraĸului. 

 
2.7.1 Industria 

Ċn ceea ce priveĸte industria din cadrul oraĸului, este demn de menŞionat faptul cŁ 10,2% din 

totalul firmelor ́ nregistrate ´n UAT UrlaŞi au acest obiect de activitate. Pe l©ngŁ aceĸtia, trebuie avut ´n 

vedere ĸi faptul cŁ datoritŁ existenŞei lor, alte domenii de activitate, ´n special cele terŞiale ale serviciilor 

conexe, sunt ´ntreŞinute datoritŁ sectorului industrial. Mai mult, dupŁ cum a fost menŞionat anterior, 

principalii agenŞi economici au ca profil fabricarea, confecŞionarea sau activitŁŞile complementare (ex. 

ambalarea).  

Ċn oraĸ sunt ĸi 2 ´ntreprinderi mari care sunt, de fapt, o filialŁ a unei mari societŁŞi de confecŞii 

´n lohn, ce are sediul social ´n comuna PŁuleĸti (S.C. Oztasar S.R.L., cod CAEN 1413 ï Fabricarea 

altor articole de ´mbrŁcŁminte (exclusiv lenjeria de corp) ĸi un punct de lucru al S.C. DetergenŞi S.A. 

Timiĸoara (Cod CAEN  2042 ï Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta), fiind, de 

fapt, investiŞia concernului american Procter&Gamble. 

Activitatea economicŁ din oraĸ a cunoscut un adevŁrat boom, prin deschiderea Parcului 

Industrial UrlaŞi, ´n anul 2009, ca o extensie a Ploieĸti Industrial Parc S.A., aici desfŁĸur©ndu-ĸi 

activitatea 2 mari investitori: S.C. DetergenŞi S.A. Timiĸoara, Punct de lucru UrlaŞi, ´nscrisŁ  la O.R.C. 

Prahova la data de 24.06.2009 (cca. 330 salariaŞi), iar cealaltŁ investiŞie green-field americanŁ, 

respectiv S.C. Plastipak Rom©nia S.R.L., cu doar 27 de angajaŞi, a fost ´nscrisŁ  la O.R.C. Prahova la 

data de 24.03.2010. 

Compania americana Procter & Gamble a inaugurat, oficial, pe 29 septembrie 2010, noua 

Fabrica de produse pentru ingrijirea parului, cu sediul in orasul Urlati. In valoare de circa 100 de 

milioane de dolari, investitia reprezinta una dintre cele mai avansate unitati de productie din punct de 

vedere tehnologic si ecologic aflate in portofoliul amintitei companii. Produsele cosmetice realizate de 
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catre cei 250 de angajati ai fabricii (marca Pantene Pro-V, Head & Shoulders, Wash & Go etc) sunt 

destinate, in proportie de 90 la suta, exportului in 20 de state din Europa, tarile baltice si Turcia. 

Construirea modernei fabrici (al carei proces tehnologic este aproape in intregime computerizat, 

reciclandu-se integral pana si deseurile rezultate) n-ar fi durat atat de putin (doar 1,3 ani), daca SC 

Ploiesti Industrial Parc (de la care investitorul american a concesionat terenul) n-ar fi asigurat, la timp, 

toate utilitatile necesare, acestea costand circa 2,5 milioane de euro. 

Prin deschiderea acestui Parc, procentual, investiŞiile de aici reprezintŁ cca. 80% din economia 

oraĸului, rata ĸomajului scŁz©nd cu cca. 2%. Cele 2 investiŞii green-field, menŞionate anterior, au creat 

cca.  360  noi locuri de muncŁ, au crescut veniturile impozitate, au contribuit la dezvoltarea comunitŁŞii 

locale, la bunŁstarea populaŞiei ĸi, implicit, a localitŁŞii, au crescut atractivitatea tursiticŁ a oraĸului, 

fŁc©ndu-l cunoscut ´n ´ntreaga lume. 

S.C. Oltina Impex Prod Com S.R.L., care este o ´ntreprindere mijlocie, cu cca. 315 de angajaŞi 

´n anul 2014, dar care este ´n plinŁ dezvoltare economicŁ, fiind beneficiara a mai multor proiecte cu 

finanŞare nerambursabilŁ, derulate prin Programul SAPARD. Aceasta este o societate ce activeazŁ ´n 

industria alimentarŁ, ´n fabricarea produselor de morŁrit ĸi panificaŞie, av©nd o vastŁ reŞea de 

comercializare a produselor sale, nu numai ´n judeŞ, c©t ĸi ´n restul ŞŁrii. Alte douŁ societŁŞi profitabile, 

sunt Premiere Consulting S.R.L., ce desfŁĸoarŁ activitati de consultanŞŁ ´n tehnologia informaŞiei  ĸi 

Bertea Distribution S.R.L., ce are ca obiect de activitate comerŞul cu ridicata al produselor 

farmaceutice. 
 

2.7.2 Agricultura 

 

Conform datelor expuse ´n Tabelul nr. 2 ï EvoluŞia terenului pe categorii de folosinŞŁ, se poate 

observa faptul cŁ terenul agricol reprezintŁ 79,25% din suprafaŞa totalŁ a oraĸului UrlaŞi. De asemenea, 

trebuie luat ´n considerare faptul cŁ 6,9% din totalul societŁŞilor cu sediul ´n UAT UrlaŞi activeazŁ ´n 

domeniile agriculturii, silviculturii ĸi pescuitului, conform datelor din Tabelul nr. 31 ï Structura 

agenŞilor economici ´n UrlaŞi.  

 

Tabel nr.34 - Suprafața agricolă, pe categorii de folosință în anul 2014: 

Categorii de folosinta Suprafata (ha) 
Ponderea 

suprafetelor (ha) 

- arabil 1066 31% 

- pasuni si fanete 1171 34% 

- vii si livezi 1224 35% 

Total teren agricol 3461 100% 

Sursa- Serviciul Urbanism Primăria Urlați 

 

 

2.7.2.1 Situaѿia terenurilor, pe categorii de folosinѿŁ 
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Tabel nr. 35 - Suprafata agricola utilizata, suprafata agricola neutilizata si alte suprafete (hectare), pe categorii de folosinta 

Localitate 

Suprafata agricola utilizata 

Suprafata 

agricola 
neutilizata 

Suprafata 

impadurita 

din care: 

Suprafete 

ocupate cu 

cladiri, curti, 
drumuri, 

cariere etc. 

Helestee, 

iazuri, balti 

Suprafata totala 

a exploatatiei 
agricole Teren arabil 

Gradini 

familiale 

Pasuni si 

fanete 

Culturi 

permanente 
Total 

Cranguri in 
sistem de 

rotatie pe 

termen scurt 

JUDET 

PRAHOVA 
126477,00 5382,73 104691,70 13815,03 250336,48 10874,73 5274,67 0,00 7778,66 739,42 275003,96 

Orasul  

URLATI 
1242,77 119,49 947,69 1282,21 3175,16 417 337,36 0,00 415,73 36,60 4382 

Sursa: Biroul Agricol U.A.T. Orasul Urlati, date conforme Registrului Agricol 2017 

 

 

Tabel nr.36 - Exploatații agricole (număr), cu suprafața agricolă utilizată, pe categorii de folosință 

Localitate 

Suprafata agricola utilizata 

Suprafata 

agricola 

neutilizata 

Suprafata 
impadurita 

din care: 
Suprafete 

ocupate cu 

cladiri, 
curti, 

drumuri, 

cariere etc. 

Helestee, 
iazuri, balti 

Suprafata totala 

a exploatatiei 

agricole Teren arabil 
Gradini 

familiale 

Pasuni si 

fanete 

Culturi 

permanente 
Total 

Cranguri in 

sistem de 
rotatie pe 

termen 

scurt 

JUDET Prahova 82682 82277 76091 33083 154040 9248 6359 47 138453 36 166494 

Orasul UrlaἪi 893 979 301 977 1790 49 11 1 1584 - 1955 

Sursa: Biroul Agricol U.A.T. Orasul Urlati, date conforme Registrului Agricol 2017 
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Tabel nr.37 - Exploatații agricole (număr) după modul de detinere a suprafeței agricole utilizate 

Modul de detinere a suprafetei OraἨ UrlaŞi jud. Prahova 

In proprietate 1778 144093 

In concesiune 1 272 

In arenda 16 1212 

In parte 3 1047 

Utilizat cu titlu gratuit 5 14146 

Alte moduri - 4107 

Total 1803 164877 

 Sursa- Recensământul agricol 2010 

Tabel nr. 38 - Exploatații agricole (numar) care utilizează terenul arabil, după modul de 

deținere al acestuia 

Modul de detinere al terenului 

arabil  
OraἨ UrlaŞi jud. Prahova 

In proprietate 886 72791 

In concesiune - 27 

In arenda 7 680 

In parte 1 714 

Utilizat cu titlu gratuit 2 9735 

Alte moduri - 1830 

Total 896 85777 

 Sursa- Recensământul agricol 2010 

 Tabel nr.39 - Exploataţii agricole (număr), pe clase de mărime a terenului arabil 

Clase de marime Oras UrlaἪi jud. Prahova 

Sub 0,1 ha 336 24478 

0,1 - 0,3 ha 450 35444 

0,3 - 0,5 ha 219 19499 

0,5 - 1 ha 305 33940 
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1-2 ha 222 25364 

2-5 ha 153 12499 

5-10 ha 66 1593 

10-20 ha 23 513 

20-30 ha 5 150 

30-50 ha 2 127 

50-100 ha 5 143 

peste 100 ha 4 290 

Total 1790 154040 

Sursa- Recensământul agricol 2010 

2.7.2.2 Cultura plantelor  

 

Tabel nr.40 - Suprafețele cultivate în URLAȚI, conform Recensământului agricol 2010 

 

Culturi  

OraἨ UrlaἪi Jud. Prahova 

SuprafaŞa 

cultivatŁ  

(hectare) 

Pondere din teren 

arabil 

SuprafaŞa 

cultivatŁ  

(hectare) 

Gr©u comun Ἠi gr©u spelt 352,93 35,56% 43127,67 

Porumb 488,15 49,15% 42455,03 

Plante tehnice (floarea soarelui, 

rapiἪŁ si soia) 
51,40 5,18% 14441,66 

Legume, pepeni (´n camp Ἠi ´n 

sere) 
1,14 0,12% 416,86 

Plante de nutreŞ (f©n ĸi masŁ 

verde, leguminoase pentru 

nutreŞ- lucernŁ, trifoi) 

48,13 4,85% 7349,45 

Cartofi 0,23 0,03% 602,04 

Alte culturi  35,73 3,60% 7382,64 

Teren arabil in repaus 14,96 1,51% 10701,65 

TOTAL ARABIL (din 

suprafaἪa agricolŁ utilizatŁ) 
992,67 100% 126477,00 

 

 
  Tabel nr. 41 - Suprafețele cultivate în URLATI  
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Cultura  
SuprafaŞa cultivatŁ  

(hectare)  
Pondere 

Meri 4,91 0,41% 

Pruni 4,56 0,38% 

Alti pomi fructiferi 4,92 0,41% 

Struguri de masa 12,62 1,05% 

Struguri de vin 1169,25 97,75% 

TOTAL  1196,26 100% 

Sursa- Recensământul agricol 2010 

 Productivitatea sectorului agricol 

 

Tabel nr. 42 - Situația producțiilor medii la principalele culturi in județul Prahova 

Denumire cultura U.M 
Productia 

2011 

Productia 

2014 

Grau Kg/ ha 3472 3445 

Porumb Kg/ ha 4455 4373 

Pepeni verzi si galbeni Kg/ ha 14836 9357 

Cartofi Tone 12785 11301 

Prune Tone 34639 23499 

Meri Tone 15288 13715 

Struguri Tone 36530 31227 
Sursa-INSSE Tempo online 

2.7.2.3 Creѽterea animalelor 

Cresterea animalelor a fost si este o ocuptie traditionala a locuitorilor orasului Urlati, 

fiind favorizata de varietatea reliefului ï campie si dealuri, clima blanda, reteua hidrorafica si 

bogatia covorului vegetal in zonele cu pasuni si fanete. 

Tabel nr.43 - Efectivele de animale din localitatea Urlați, conform Recensământului agricol 2010 

Efective de animale (capete) Jud. Prahova OraἨul UrlaἪi 

Bovine  35704 170 

Ovine 151243 2406 

Caprine 31972 274 

Porcine 111942 5464 

PŁsŁri 1875851 19994 

Cabaline 10691 136 

Familii de albine 29115 167 

TOTAL       2.246.518   28.611 
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2.8 MEDIUL ĊNCONJURŀTOR 

 

2.8.1 Calitatea mediului (apŁ, aer, sol)  

Calitatea apei 

Monitorizarea calitŁŞii apei implicŁ monitorizarea tuturor elementelor incluse ´n  

subsistemele: ape de suprafaŞŁ (r©uri, lacuri) ape subterane ĸi ape uzate. 

Obiectul programelor naŞionale de monitorizare a apelor ´l constituie evaluarea ĸi 

controlul calitŁŞii acestora. 

Nici din acest punct de vedre nu s-a fŁcut o analizŁ a calitŁŞii apei, dar din datele 

cunoscute, la nivelul oraĸului, se cunoaĸte faptul cŁ este necesarŁ o mai bunŁ epurare a apelor 

uzate, prin mŁrirea capacitŁŞii staŞiei de epurare ĸi modernizarea acesteia. 

Pe de altŁ parte, multe dintre gospodŁriile oraĸului (´n special cele situate ´n zone ´n care 

nu existŁ reŞea de canalizare, cum este cazul celor din Orzoaia de Jos) deverseazŁ reziduurile ĸi 

apele uzate ´n canalele pluviale, apa devers©ndu-se direct ´n r©ul Cricovul SŁrat, fapt ce conduce 

la poluarea apei acestuia. 

EvacuŁrile rezultate din activitŁŞile gospodŁreĸti pot afecta ĸi p©nza freaticŁ. 

 

Calitatea aerului 

 Din punctul de vederea al monitorizŁrii calitŁŞii aerului ar trebui avut ´n vedere 

elementele incluse ´n fiecare dintre cele patru categorii de probleme menŞionate mai jos, 

respectiv: sursele ĸi emisiile de poluanŞi atmosferici, transferul poluanŞilor ´n atmosferŁ, nivelul 

concentraŞiilor de poluanŞi ´n atmosferŁ ĸi distribuŞia spaŞio-temporarŁ a acestora ĸi efectele 

poluanŞilor atmosferici asupra omului ĸi mediului sŁu biotic ĸi abiotic. 

 Deĸi la nivelul oraĸului nu s-a ´ntocmit p©nŁ acum o strategie a problemelor de mediu, 

care sŁ aibŁ ´n vedere protejarea acestuia, se poate spune cŁ zona ´n care este situat oraĸul nu este 

poluatŁ, aceasta ĸi datoritŁ unor mari giganŞi industriali. DimpotrivŁ, calitatea aerului este 

comparabilŁ, cu cea din multe staŞiuni turistice de pe Valea Prahovei. 

Problema din acest punct de vedere ar trebui analizatŁ din punctul de vedere al 

principalelor gaze cu efect de serŁ (CO2, metanul (CH4) ĸi protoxidul de azot (N2O)), ale cŁror 

surse de poluare se ´nt©lnesc ´n orice teritoriu, datoritŁ arderii combustibililor fosili, silviculturii, 

transportului rutier, activitŁŞilor agricole, transportului gazului natural, fermentŁrii deĸeurilor ĸi, 

´n cazul oraĸului UrlaŞi, proceselor industriale ale celor 2 societŁŞi care Łĸi desfŁĸoarŁ activitatea 

´n Parcul Industrial. 

O altŁ sursŁ semnificativŁ de poluare a atmosferei o constituie traficul rutier. Aerul 

ambiental este poluat de traficul greu ĸi traficul de tranzit pe tronsoanele de drumuri locale ĸi 

judeŞene (DJ 102 C ĸi DJ 102 K) care strŁbat oraĸul.  

Av©nd ´n vedere caracterul global al impactului  emisiilor de noxe ´n atmosferŁ, se impune ca 

Şara noastrŁ sŁ participe la acŞiunea internaŞionalŁ eficace ĸi corespunzŁtoare ´n vederea reducerii 

acestora.  Ċn acest context, ĸi la nivelul localitŁŞii noastre, se impune luarea de mŁsuri 

corespunzŁtoare ´n vederea reducerii poluŁrii atmosferice. 

 

Calitatea solului 

Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei localitŁŞilor 

pe judeŞe unde existŁ surse de nitraŞi din activitŁŞi agricole, judeŞul Prahova este cuprins ´n anexa 

acestui ordin cu 40 de localitŁŞi declarate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitraŞi. OraἨul UrlaἪi 

nu este ´n aceastŁ listŁ, cu toate cŁ agricultura se practicŁ la o scarŁ intensivŁ la nivelul localitŁἪii, 

nivelul de poluare cu nitraἪi se ´ncadreazŁ ´n limitele admise. O sursŁ de poluare a solului o 

constituie depozitarea necontrolatŁ sau necorespunzŁtoare a deἨeurilor. 

 

 

 



 
 
 

50 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul 

autorităților administrației publice locale ale orașelor din 

România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a Oraşului Urlaţi 

 

 

 

Radioactivitatea mediului 

 

ReŞeaua NaŞionalŁ de Supraveghere a RadioactivitŁŞii Mediului (RNSRM) a fost 

´nfiinŞatŁ ´n anul 1962 cu scopul de a supraveghea si controla respectarea prevederilor legale 

privind radioprotecŞia mediului. 

La nivelul anului 2010, RNSRM a cuprins un numŁr de 37 de staŞii din cadrul AgenŞiilor 

pentru protecŞia mediului, coordonarea ĸtiinŞifica ĸi metodologicŁ fiind asiguratŁ de Laboratorul 

NaŞional de referinŞŁ pentru radioactivitatea mediului din cadrul ANPM. 

 

2.8.2 Managementul deἨeurilor 

Ċn anul 2005, prin H.C.L. UrlaŞi nr. 50/28.07.2005 s-a aprobat scoaterea la licitaŞie ´n 

vederea concesionŁrii a activitŁŞii de colectare a gunoiului menajer ĸi administrarea Rampei de 

gunoi, iar ´n urma procedurii de licitaŞie, ´n luna ianuarie 2006 s-a ´ncheiat contractul 

nr.532/19.01.2006 cu S.C. Floricon Salub S.R.L. C©mpina, societate care presteazŁ ĸi ´n prezent 

serviciul de salubrizare pentru persoanele fizice ĸi juridice de pe raza oraĸului UrlaŞi.  Contactul 

de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localitŁŞii UrlaŞi a fost prelungit prin 

Actul adiŞional  ´ncheiat conform H.C.L. UrlaŞi nr.106/28.11.2013, p©nŁ la data ´n care Serviciul 

JudeŞean gestionat de AsociaŞia de Dezvoltare IntercomunitarŁ ĂParteneriatul pentru 

Managementul Deĸeurilor - Prahovaò va deveni operaŞional prin implementarea Proiectului 

ĂManagementul Integrat al Deĸeurilor - Prahovaò, dar nu mai mult de 4 (patru) ani de la data 

c©nd contractul menŞionat nu mai produce efecte juridice, ĸi anume 31.07.2014. 

Oraĸul UrlaŞi este una dintre cele 104 unitŁŞi administrativ-teritoriale membre ´n 

cadrul AsociaŞiei de Dezvoltare IntercomunitarŁ de UtilitŁŞi Publice pentru Serviciul de 

Salubrizare ĂParteneriatul pentru managementul deĸeurilor - Prahovaò, asociaŞie ´nfiinŞatŁ 

´n luna iunie a anului 2009. 

Unul dintre scopurile acestei AsociaŞii este acela de ´ndeplinire de cŁtre judeŞul Prahova a 

angajamentelor impuse prin Tratatul de Aderare al Rom©niei la Uniunea EuropeanŁ, cap.22 

Mediu, prin pregŁtirea ĸi depunerea, ´n vederea obŞinerii de finanŞare nerambursabilŁ ´n cadrul 

Programului OperaŞional Sectorial Mediu, Axa prioritarŁ 2, a proiectului ĂSistem de 

management integrat al deĸeurilor ´n judeŞul Prahovaò. Obiectivul sŁu este acela de a 

dezvolta sisteme durabile de management al deĸeurilor, prin ´mbunŁtŁŞirea managementului 

deĸeurilor.  

Prin H.C.L. UrlaŞi nr. 13/09.01.2009 s-a aprobat asocierea oraĸului UrlaŞi la aceastŁ ADI, 

urm©nd ca, prin proiectul menŞionat anterior, ´n oraĸul UrlaŞi sŁ se construiascŁ o staŞie de 

transfer av©nd o capacitate de 14.744 tone/an.  

 

Prin H.C.L. UrlaŞi nr. 11/08.02.2012 s-au aprobat Studiul de fezabilitate aferent 

Proiectului ĂSistem Integrat al deĸeurilor ´n judeŞul Prahovaò, principalii indicatori tehnico-

economici, precum ĸi documentele impuse de Ghidul Solicitantului ´n vederea accesŁrii 

fondurilor nerambursabile pentru proiectul ĂSistem de management integrat al deĸeurilor ´n 

judeŞul Prahovaò. 

Prin acest proiect se vor achiziἪiona pubele necesare pentru dotarea gospodŁriilor din 

´ntregul judeἪ, containere pentru colectarea separatŁ a materialelor reciclabile la compactoare Ἠi 

autospeciale pentru transportarea deἨeurilor, vor fi construite staἪii de sortare, transfer Ἠi 

compostare, urm©nd sŁ fie ´nchise Ἠi ultimele depozite neconforme.  

Sursele de deĸeuri din Oraĸul UrlaŞi sunt: deĸeuri menajere provenite de la populaŞie ĸi agenŞii 

economici, deĸeuri stradale, deĸeuri grŁdini, spaŞii verzi, parcuri, deĸeuri menajere spitaliceĸti. 
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2.8.3 Fondul forestier 

 

Tabel nr. 44 – Fondul forestier jud. Prahova 

An 
Suprafata fondului 

forestier (mii ha) 

Volumul de lemn recoltat 

(mii mc) 

2009 146,5 325,5 

2010 147,3 373,7 

2011 147,3 439,6 

2012 146,5 469,2 

2013 146,5 439,3 
Sursa: INSSE, Tempo online 
 

2.8.4 Riscuri naturale  

 

a) Riscuri generate de deșertificare 

b) Riscuri generate de inundaţii 

c) Incendii de pădure, pajişti comunale 

d) Alunecari de teren 

e) Cutremur 

 

CondiἪiile geoclimatice ale judeἪului Prahova, precum Ἠi explozia tehnologicŁ a ultimelor decenii 

au creat premisele existenἪei  unor surse de risc majore, pe teritoriul judeἪului. 

 

 FENOMENE  METEOROLOGICE  PERICULOASE  

Fenomene meteorologice periculoase  sunt deja de notorietate pentru ultimii ani, caracteristicile 

principale situ©ndu-se ´ntre intensitatea deosebitŁ a lor Ἠi modul atipic de manifestare faἪŁ de 

caracteristicile geo-climatice ale zonei geografice ´n care se aflŁ oraἨul UrlaἪi, fŁrŁ a neglija   

efectele secundare pe care acestea le-a avut (inundaἪii, recolte distruse, distrugeri ale cŁilor  de  

comunicaἪii rutiere). Din punct de vedere cartografic, nu se pot evidenἪia zone  cu vulnerabilitate 

crescutŁ; din acest punct de  vedere  practic tot teritoriul este afectat de astfel de  

fenomene.Trebuie  totuἨi sŁ evidenἪiem apariἪia unor fenomene meteo extreme ´n zona, unde s-

au manifestat furtuni de o violenἪŁ rar ´nt©lnitŁ Ἠi cu precipitaἪii abundente. 

Ċn zona oraἨului UrlaἪi se pot manifesta cu precŁdere furtuni Ἠi ploi abundente urmate de 

distrugeri de culturi Ἠi inundaἪii de scurtŁ  duratŁ.Ċn ultimii ani au fost semnalate  furtuni 

violente.DatoritŁ modificŁrilor climatice din ultimii ani sunt tot mai frecvente  furtunile cu aspect 

de vijelie ´nsoἪite deseori Ἠi de grindinŁ. 

Din aceastŁ prezentare succintŁ a principalelor surse de riscuri naturale prezentate Ἠi  potenἪial 

active de pe teritoriul  oraἨului, cu toate legŁturile lor de interdependenἪŁ cauzala, precum Ἠi din 

interpretarea sinteticŁ a hŁrἪilor  ce  prezintŁ distribuἪia acestora, se poate  deduce uἨor faptul cŁ 

circa 50% din teritoriul oraἨului UrlaἪi  este sub incindenἪa unui factor  de vulnerabilitate mare 

prin prezenἪa a cel puἪin doi sau  trei factori de risc ce pot genera dezastre primare. 

 

DacŁ luŁm ´n considerare  factorii care pot declanἨa manifestarea acestora  ca dezastre, aceste 

riscuri pot fi clasificate dupŁ cum urmeazŁ : 

V Riscuri naturale, de origine non atropicŁ; 

AceastŁ categorie include urmŁtoarele  tipuri de risc: 

V Cutremure ; 

V Fenomene meteorologice deosebite (ploi abundente Ἠi de lungŁ duratŁ, cŁderi  masive de 
zŁpadŁ, furtuni, grindinŁ, secetŁ, etc.) 

V InundaἪii, altele dec©t cele generate de accidente la  baraje Ἠi lucrŁri hidrotehnice; 
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V AlunecŁri de teren ; 

V Incendii de pŁdure. 

 

Din punct de vedere al frecvenἪei Ἠi al consecinἪelor distructive ´n ultimii ani  un loc aparte  l-

au ocupat viiturile, at©t  pe torenἪi c©t Ἠi pe cursul r©ului Cricovului SŁrat. 

InundaἪii : 

Din punct de vedere a impactului acestor fenomene un loc aparte ´l ocupŁ inundaἪiile  din 

anul 2005 ce au avut  ca efect  inundarea de gospodŁrii Ἠi anexe gospodŁreἨti precum Ἠi  

degradarea cŁilor de comunicaἪie ca urmare a viiturilor. 

Ċn conformitate cu Legea nr.575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului  de 

amenajare a teritoriului naἪional ï SecἪiunea a V-a ï Zone de risc natural prin  InundaἪie ï se 

´nἪelege, acoperire a terenului cu un strat de apŁ  ´n stagnare sau ´n miἨcare, care prin  mŁrime Ἠi 

duratŁ, poate provoca victime umane Ἠi distrugeri materiale,  ce deregleazŁ buna desŁἨurare a 

activitŁἪilor social-economice din zona afectatŁ. 

Pentru a monitoriza Ἠi a menἪine ´n permanenἪŁ sub control nivelul r©urilor din  oraἨul 

UrlaἪi, precum  Ἠi pentru a lua mŁsurile  ce se impun pentru ´nἨtiinἪarea, alarmarea,  prealarmarea 

populaἪiei posibil  a fi  afectate funcἪioneazŁ ´n regim permanent staἪia pluviometricŁ situatŁ ´n  

curtea sediului PrimŁriei UrlaἪi, urmŁrindu-se urmŁtoarele elemente : 

- PrecipitaἪii lichide Ἠi solide; 

- Fenomene meteorologice  extraordinare (cŁderi masive de zŁpadŁ, polei, 
chiciurŁ, vijelii, etc.) 

Monitorizarea situaἪiei  hidrologice pe cursul de apŁ al Cricovului SŁrat nu se executŁ  

neexist©nd staἪia hidrometricŁ ´n teritoriu. 

La aceastŁ  staἪie pluviometricŁ, monitorizarea se efectueazŁ zilnic, la orele 7,00 Ἠi 19,00, 

´n situaἪii normale, din  trei ´n trei ore la introducerea codului galben, din douŁ ´n  douŁ ore la 

introducerea codului portocaliu, din orŁ ´n orŁ sau mai des la introducerea codului roἨu. 

Pe teritoriul oraἨului cantitŁἪile de precipitaἪii medii multianuale cŁzute de-a lungul 

timpului sunt de 630 l/mp. 

ĊnἨtiinἪarea, avertizarea, alarmarea populaἪiei ´n zonele posibil a fi inundate se face prin 

dispeceratul Inspectoratului pentru SituaἪii de UrgenἪŁ al JudeἪului Prahova, la telefon 112. 

 

Incendii de pŁdure : 

SuprafaἪa   ´mpŁduritŁ a oraἨului este de  5 ha. Foioase Ἠi este situatŁ ´n zona dealurilor  la 

cota  300 m aflate ´n gospodŁrirea Ocolului  Silvic Verbila, iar ´n imediata vecinŁtate a  acesteia 

sunt zonele cu vegetaἪie  uscatŁ la care  accesul  fortelor de intervenἪie, se face cu  foarte mare 

greutate pe drumurile folosite   pentru  exploatarea plantatiilor viticole.Zonele greu accesibile  

sunt cele de deal : Valea Pietrei, ArioneἨtii Vechi, Schiau, JercŁlŁi, Valea Urloii, Valea  Seman, 

Valea Nucetului. 

Fondul forestier din zona de  competenἪŁ a oraĸului UrlaŞi este gestionatŁ de Ocolul Silvic 

Verbila. 

Pompierii militari asigurŁ intervenἪia  pentru stingerea incendiilor produse la  fondul 

forestier astfel: 

ü DetaἨamentul de Pompieri Mizil: 

ü Garda de IntervenἪie UrlaἪi. 

 

DetaἨamentul de Pompieri Mizil 

- PŁdurile din aproprierea zonelor de extracἪie petrolierŁ; 

- Zonele din imediata vecinŁtate a traseelor feroviare sau rutiere; 

- Lizierele din preajma localitŁἪilor, pajistilor, islazurilor. 

Localitatea UrlaἪi a ´nregistrat ´n anul 2012 , 58 de intervenἪii pentru localizarea , lichidarea 

Ἠi limitarea efectelor arderilor de vegetaἪie uscatŁ. 
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Ocolul Silvic Verbila:  

- zona de nord a raionului de intervenἪie este acoperitŁ cu pŁduri de foioase (zona UrlaἪi, Salcia, 

Chiojdeanca, S©ngeru, Apostolache, TŁtaru, Gornet Cricov). 

Obiectivele, pe raioane de intervenἪie cu risc mare de incendiu, care ´Ἠi  desfŁἨoarŁ activitatea 

pe raza  ocoalelor silvice : 

 

Cutremure  

Ċn ceea ce  priveἨte  fenomenul seismic, este  de notat cŁ majoritatea cutremurelor sunt de  naturŁ 

tectonicŁ, cele mai puternice put©nd afecta tot teritoriul judeἪului .Caracteristica generalŁ  a 

cutremurelor din Rom©nia este aceea cŁ, ´n general, sunt cutremure de ad©ncime medie, cel mai 

adesea  cu epicentrul  ´n zona de curburŁ a CarpaἪilor, la confluenἪa plŁcii geologice Est ï

europene Ἠi respectiv a stratului sub-geologic Moesian Ἠi Inter-Alpin.Profunzimea medie a 

epicentrelor se situeazŁ la 100 ï 150 km ad©ncime, cu magnitutidea de p©nŁ la M=7 pe scala 

Richter, intensitŁἪi de p©nŁ la VII-IX pe scala  MSK (Medvedev-Spoheuer-Karnik).Zona 

Vrancea coincide cu locul  de contact  dintre trei plŁci  tectonice Ἠi cu un fenomen de subducἪie 

asociat cu fracturi  ale plŁcilor la diferite ad©ncimi prin procese  de rupere, lunecare.etc.Seismele 

din zona Vrancea sunt denumite normale (h᾽60 km) sau intermediare (h=60 la 150...220 km), ´n 

funcἪie de ad©ncimea focarului.Zona ´n care se produc cutremurele  intermediare este bine 

identificatŁ Ἠi prezintŁ un mare interes datoritŁ particularitŁἪilor  sale specifice: izolare, 

concentrare Ἠi regularitŁἪi ´n modul de producere (c©mp macroseismic, mecanism  focal, 

activitate  seismicŁ dupŁ Ἠocul principal, ciclicitate, etc.) 

Din  punct de vedere seismic  judeἪul Prahova se aflŁ ´n Zona A partea de  sud-est  

(VŁlenii  de Munte ï Mizil ï UrlaἪi), Zona B partea de sud Ἠi centralŁ (PloieἨti ï C©mpina ï 

BŁicoi ï SlŁnic) Ἠi Zona C restul judeἪului. 

DupŁ cutremurul din anul 1977, ´n urma studiilor intreprinse Ἠi Ἢin©nd cont  de ciclicitatea 

cutremurelor  din zona Vrancea s-au ´ntreprins mŁsuri  privind disciplina  ´n construcἪii, de la 

proiectare Ἠi p©nŁ la execuἪie, dupŁ normative care au luat ´n considerare  microzonarea seismicŁ 

Ἠi izoseistele. 

Ċn conformitate cu Legea  nr.575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de   

amenajare a teritoriului  naἪional 1 ï SecἪiunea a V-a ï Zone de risc natural, prin cutremure, se 

´nἪelege  miἨcarea vibratoare a scoarἪei  terestre, generatŁ de o rupturŁ brutalŁ ´n aceasta, ce poate 

duce la  victime umane Ἠi distrugeri materiale . 

Toate localitŁἪile urbane din judeἪ sunt expuse la o intensitate seismicŁ  cuprinsŁ ´ntre VII 

grade Ἠi IX grade pe scara MSK. 

Unitatea administrativ-teritorialŁ NumŁrul de 

locuitori 

Intensitatea sesimicŁ exprimatŁ ´n grade 

MSK 

OraἨul UrlaἪi 10541 IX  

 

Din datele  prezentate, rezultŁ cŁ : 

ü Fiecare categorie de clŁdiri, pe regim  de ´nŁlἪime Ἠi material, perioadŁ de construcἪie Ἠi 
norme  de proiectare antiseismicŁ aplicate, implicŁ mŁsuri specifice de protecἪie ´n raport 

cu expunerea  locuitorilor din aceasta la riscuri, ca urmare a acἪiunii seismice; 

ü Categoriile de clŁdiri  care sunt ocupate de un  numŁr mare de locuitori  Ἠi/sau  prezintŁ 
caracteristici de vulnerabilitate deosebite pentru viaἪa acestora, trebuie sŁ fie analizate  

prioritar pentru a identifica potenἪialele de vulnerabilitate, a evalua efectele Ἠi mŁsurile 

pentru a-i proteja Ἠi educa adecvat pe locatari. 

Ċn aceste categorii pot fi incluse: 

ü ClŁdirile pre-1940, proiectate numai la ´ncŁrcŁri  gravitaἪionale Ἠi avariate succesiv de 

cutremure; 
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ü ClŁdirile ´nalte pre-1977 (situate cu precŁdere ´n zona centralŁ, bl.1,2,4-7 din strada 

Tudor Vladimirescu, bloc 28 str 1 Mai, blocurile  construite de Schela UrlaἪi, Strada 

Panselelor, 16 Februarie, Orzoaia de Jos, sediul Primariei, Casa de CulturŁ) proiectate 

potrivit unor norme dovedite insuficient de acoperitoare ´n 1977, fŁrŁ cerinἪe moderne de 

ductilitate Ἠi cu utilizarea unei curbe spectrale inadecvate, structurile cu  parter flexibil, 

unele  categorii de structuri ´n cadre Ἠi diafragme fŁrŁ armare corespunzŁtoare, structurile 

glisate cu calitate de santier necorespunzatoare. 

ü Categoriile de clŁdiri care sunt ocupate de un numŁr mare de locuitori dar nu prezintŁ 

caracteristici de vulnerabilitate excesive vor fi ´ncadrate ´n activitŁἪile curente  de 

protecἪie  Ἠi educaἪie antiseismicŁ. 

Ċn aceste catogirii pot fi incluse: 

ü ClŁdirile cu P...P+1 niveluri cu caracteristici arhitectural ï constructive Ἠi  conformare 

antiseismicŁ acceptabilŁ, stare de ´ntreἪinere bunŁ Ἠi fŁrŁ avarii evidente; 

ü ClŁdirile din panouri mari P+4 realizate ´n oraἨul UrlaἪi sunt ´n numŁr de 30 blocuri de 
locuinἪe situate ´n zona centralŁ. 

 

MŁsurile de intervenἪie pentru reducerea riscului  seismic al construcἪiilor existente pot fi: 

V mŁsurile aplicabile cu menἪinerea configuraἪiei Ἠi funcἪiunii existente a construcἪiei, 
respectiv  consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural  ´n 

ansamblu Ἠi, dupŁ caz a elementelor nestructurale ale construcἪiei  existente Ἠi/sau 

introducerea unor elemente structurale suplimentare; 

V mŁsuri aplicabile cu modificarea configuraἪiei Ἠi/sau a funcἪiunii existente  a  construcἪiei, 
cuprinz©nd reducerea numŁrului de niveluri Ἠi/sau ´nlŁturarea unor  porἪiuni de 

construcἪiei, cu comportare defavorabilŁ la acἪiuni seismice sau care prezintŁ un risc 

ridicat  de dislocare Ἠi prŁbuἨire . 

 

 AlunecŁri de teren  

AlunecŁrile de teren sunt procese ce se desfŁἨoarŁ ´n timp, aceasta acceler©ndu-se ´n 

perioadele cu precipitaἪii abundente sau intervenἪii asupra zonelor caracteristice, care modificŁ 

structura geologicŁ naturalŁ a terenului, ´n scopul construirii unor obiective  industriale sau 

sociale, dupŁ necesitŁἪile economice  ale unei perioade determinate. 

Trebuie avut ´n vedere faptul cŁ aproape 60% din localitŁŞile judeŞului au parte de alunecŁri 

de teren. Eliminarea acestui risc, ´nsŁ, deĸi trebuie sŁ aibŁ loc la nivel judeŞean, va necesita mai 

multe soluŞii tehnice individuale datoritŁ situaŞiilor ĸi cauzelor diferite ale ocurenŞelor acestor 

fenomene. 

Ċn anul 2005 pe teritoriul oraἨului UrlaἪi au avut loc alunecŁri de teren care au afectat zonele 

Valea Urloii, Valea Seman, Orzoaia de Jos, ArioneἨtii Vechi. 

Cauzele principale  ale reactivŁrii alunecŁrilor de teren au fost, pe de o parte, intensificarea  

alimentŁrii din fronturile freatice care acced din platoul ´nalt prin izvoarele de la creasta 

versantului, ce apar la contactul cu marnele vinete reprezent©nd  patul impermeabil al apei 

subterane cantonatŁ ´n nisipuri Ἠi calcare, iar pe de altŁ parte ploile abundente cŁzute ´n cuprinsul 

alunecŁrii. 

O altŁ cauzŁ care a dus la producerea de alunecŁri de teren a constituit-o defriἨŁrile masive ce 

au avut ca efect  slŁbirea rezistenἪei solului Ἠi implicit producerea de astfel de fenomene. 

Pe raza localitŁŞii noastre ´n anul 2015 am avut loc doua astefel de evenimente  (alunecari de 

teren). O alunecare de teren a vut loc ´n  str.Valea Nucetului datoritŁ  precipitaŞiilor abundente  

cŁzute  ´n lunile  martie  -aprilie , terenul fiind amenajat pentru plantatii de viŞŁ de vie.O a doua 

alunecare de teren care a avut loc pe raza localitŁŞii nostre se afla ´n zona Arioneĸtii  Vechi,  

afect©nd o zonŁ  nelocuitŁ. 

De mentionat este faptul cŁ aceste alunecŁri de teren sunt monitorizate de  autoritatea localŁ 

´mpreunŁ cu  Inspectoratul pentru SituaŞii de UrgenŞŁ . 
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Efectele alunecŁrilor de teren au constat ´n : 

ü distrugerea sau avarierea gospodŁriilor cetŁἪenilor; 

ü distrugerea drumurilor pe diferite lungimi Ἠi lŁἪimi ; 

ü blocarea  drumurilor de masŁ de pŁm©nt cŁzutŁ de pe versanἪi; 

ü apariἪia  de denivelŁri, tasŁri Ἠi crŁpŁturi ´n carosabilul drumurilor; 

ü avarierea podurilor (desprinderea sau apariἪia de crŁpŁturi ´n celeele podurilor); 

ü distrugerea sau deplasarea lucrŁrilor de apŁrare; 

ü distrugerea st©lpilor de ´naltŁ Ἠi joasŁ tensiune Ἠi ´ntreruperea alimentŁrii cu energie 
electricŁ a locuinἪelor cetŁἪenilor; 

ü blocarea accesului hipo Ἠi auto ca urmare a apariἪiei fŁgaἨelor cu ad©ncimi mari Ἠi 
frŁm©ntŁrii drumurilor, duc©nd la izolarea colectivitŁἪiilor de cetŁἪeni; 

ü avarierea conductelor de gaze  Ἠi apŁ; 

ü prŁbuἨirea livezilor de pomi fructiferi Ἠi ´nclinarea copacilor cu scoaterea rŁdŁcinilor fin 
din pŁm©nt. 

Localitatea UrlaἪi este monitorizatŁ ´n permanenἪŁ din Inspectoratul pentru SituaἪii de UrgenἪŁ 

Prahova precum Ἠi de membrii Comitetului Local pentru SituaἪii de UrgenἪŁ . 

 

2.8.5   SituaŞii de urgenŞŁ 

SituaŞia de urgenŞŁ reprezinta un eveniment excepŞional, cu caracter non militar, care prin 

amploare ĸi intensitate ameninŞŁ viaŞa ĸi sŁnŁtatea populaŞiei, mediul ´nconjurŁtor, valorile 

materiale ĸi culturale importante, iar pentru restabilirea stŁrii de normalitate sunt necesare 

adoptarea de mŁsuri ĸi acŞiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare ĸi managementul unitar 

al forŞelor ĸi mijloacelor implicate. 

Ċn UrlaἪi funcŞioneazŁ servicii de urgenŞŁ profesioniste: 

1. Serviciul Voluntar pentru SituaŞii de UrgenŞŁ (SVSU), organizat pe cele douŁ activitŁŞi 

principale: 

- informare publicŁ ĸi prevenire; 

- intervenŞie operativŁ directŁ sau ca forŞŁ de sprijin a formaŞiunilor profesioniste 

specializate. 

Principalele atribuἪii ale Serviciului Voluntar pentru SituaἪii de UrgenἪŁ sunt : 

-intervenŞia la incendii, calamitŁŞi naturale ĸi catastrofe; 

-atenŞionarea cetŁŞenilor asupra unor mŁsuri preventive specifice ´n sezoanele de 

primŁvarŁ ĸi toamnŁ, ´n perioadele caniculare ĸi cu secetŁ prelungitŁ sau c©nd se ´nregistreazŁ 

v©nturi puternice; 

- informarea cetŁŞenilor unitŁŞii administrativ-teritoriale prin mijloace  puse la dispoziŞie 

de cŁtre primar; 

-supravegherea activitŁŞilor cu public numeros de naturŁ religioasŁ, cultural sportivŁ sau 

distractivŁ, sŁrbŁtori tradiŞionale; 

-´ntocmirea documentelor de organizare ĸi desfŁĸurare a activitŁŞii de prevenire  a 

situaŞiilor de urgenŞŁ la nivelul  unitŁŞii administrativ- teritoriale ; 

-elaborarea situaŞiillor de urgenŞŁ a angajaŞilor din aparatul administrativ  al primŁriei; 

-acordarea asistenŞei tehnice de specialitate conducŁtorilor de unitŁŞi subordonate 

primŁriei (unitŁŞi de ´nvŁŞŁm©nt, unitŁŞi sanitare, cŁmine culturale) ĸi verificarea ´ndeplinirii 

mŁsurilor stabilite; 

-dotarea cu mijloace ĸi materiale  necesare intervenŞiei ´n caz de dezastre; 

-participarea la acŞiunile de prevenire ĸi stingere a incendiilor (controale, cursuri, 

instructaje, analize, consfŁtuiri, concursuri) organizate de I.S.U. Prahova; 

 

Serviciile de deszăpezire - sunt asigurate de SVSU, cu utilaje ale agenŞilor economici de 

pe raza oraĸului UrlaŞi, care pot fi folosite ´n situaŞiile de urgenŞŁ. 
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       - autogreder (SC Jonned Profit SRL)  

       - tractor cu plug ĸi tractor cu remorcŁ (Serviciul de GospodŁrie ComunalŁ)  

       - buldoexcavator (SC Sidoris SRL ĸi Serviciul de GospodŁrie ComunalŁ)  

       - autocamioane (SC Oltina Impex Prod Com SRL) 

 

SITUAŝIA UTILAJELOR ķI ECHIPAMENTELOR CE POT FI UTILIZATE ĊN 

SITUAŝII DE URGENŝŀ LA NIVELUL ORAķULUI URLAŝI 
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1 SC Electrica SA 

pct.UrlaŞi 

1              

2 SC Sidoris SRL   2     2       

3 SC Jonned Profit SRL    1           

4 SCUP UrlaŞi   1  1 2    1   1 1 

5 SC Hidro Prahova SA         1  1     

6 SC Abatti 

Alexandrescu SRL 

        5      

7 SC Totdeauna 

Impecabil SRL 

           2   

8 SC Oltina Impex Prod 

Com SRL 

          8    

 

2. Poliѿia localŁ  a oraѽului  Urlaѿi,cu urmŁtoarea structurŁ: 

- Compartiment Control comercial;  

- Compartiment Ordine publicŁ si paza;  

- Compartiment CirculaἪie pe drumuri publice 

 

2.9 ADMINISTRAἩIA LOCALŀ 

 

AdministraŞia publicŁ ´n oraἨul UrlaἪi este organizatŁ ĸi funcŞioneazŁ potrivit prevederilor 

Legii administraŞiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,  ĸi ´n 

conformitate cu hotŁr©rile Consiliului Local. 

AdministraŞia publicŁ din oraἨ se organizeazŁ ĸi funcŞioneazŁ ´n temeiul principiilor 

autonomiei locale, descentralizŁrii serviciilor publice, eligibilitŁŞii autoritŁŞilor administraŞiei 

publice locale, legalitŁŞii ĸi al consultŁrii cetŁŞenilor ´n soluŞionarea problemelor locale de interes 

deosebit. 

Primarul, viceprimarul Ἠi secretarul, ´mpreunŁ cu aparatul de specialitate al primarului, 

constituie o structurŁ funcŞionalŁ cu activitate permanentŁ, denumitŁ PrimŁria, care duce la 

´ndeplinire hotŁr©rile Consiliului Local ĸi dispoziŞiile Primarului, soluŞion©nd problemele curente 

ale colectivitŁŞii locale. Misiunea sau scopul PrimŁriei rezidŁ deci ´n soluŞionarea ĸi gestionarea, 

´n numele ĸi ´n interesul colectivitŁŞii locale pe care o reprezintŁ, a treburilor publice, ´n 

condiŞiile legii. 

Ċn administraŞia publicŁ localŁ primarul ´ndeplineĸte o funcŞie de autoritate publicŁ. El 

este ĸeful administraŞiei publice locale ĸi al aparatului de specialitate al autoritŁŞii administraŞiei 
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publice locale, pe care ´l conduce ĸi ´l controleazŁ. Primarul rŁspunde de buna funcŞionare a 

administraŞiei publice locale, ´n condiŞiile legii ĸi reprezintŁ unitatea administrativ-teritorialŁ ´n 

relaŞiile cu alte autoritŁŞi publice, cu persoanele fizice sau juridice rom©ne sau strŁine, precum ĸi 

´n justiŞie.  

Consiliul Local al oraἨului UrlaἪi este compus din 17 consilieri locali pe perioada 2016-

2020, aleĸi prin vot universal, egal, direct, secret ĸi liber exprimat, ´n condiŞiile stabilite de legea 

pentru alegerea autoritŁŞilor administraŞiei publice locale. Potrivit legislaἪiei, numŁrul membrilor 

fiecŁrui consiliu local se stabilileἨte prin ordin al prefectului, ´n functie de populatia orasului, 

raportata de Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in 

care se fac alegerile sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile. 

Aparatul de specialitate al Primariei oraἨului UrlaἪi cuprinde 109 posturi, structurate pe 

departamente de specialitate, astfel: 

- Demnitari   -  2 

- FuncἪii publice - 57 (din care 7 functii publice de conducere si 50 funcἪii publice de 

execuἪie) 

- Contractuali -  50 (6 de conducere si 44 de executie )  

Din totatul de 109 de posturi, 94 sunt ocupate,  iar 18 sunt declarate vacante.  

 

Ċn subordinea Primarului funcἪioneazŁ urmatoarele servicii Ἠi direcἪii: 

¶ Directia economica si administrativ (Birou Contabilitate, Achizitii publice, Afaceri 

Europene); 

¶ Biroul Impozite Ἠi Taxe Locale; 

¶ Serviciul PoliἪie LocalŁ (Compartiment Control comercial; Compartiment Ordine publicŁ 
si paza; Compartiment circulaἪie pe drumuri publice); 

¶ Compartimentul Audit intern; 

¶ Compartimentul ProtecἪie civilŁ; 

¶ Birou salubritate si iluminat public; 

¶ Serviciu urbanism, tehnic, investitii si cadastru; 

 

Ċn subordinea Viceprimarului funcἪioneazŁ urmatoarele servicii Ἠi direcἪii: 

¶ Birou Zone verzi Ἠi Administrare Cimitir ; 

¶ Compartiment administrarea cladirilor din domeniul public, intretinere strazi 

¶ Casa de Cultura si Biblioteca; 

 

Ċn subordinea Secretarului oraἨului funcἪioneazŁ: 

¶ Compartimentul AdministraἪie PublicŁ LocalŁ, RelaἪii cu Publicul Ἠi Secretariat; 

¶ Compartiment AgriculturŁ Ἠi Registru Agricol ; 

¶ Oficiul Juridic ; 

¶ Biroul Resurse Umane, AsistenἪŁ SocialŁ Ἠi Autoritate TutelarŁ (Compartiment Resurse 

Umane, Securitate ´n MuncŁ Ἠi ArhivŁ ; Compartiment AsistenἪŁ SocialŁ Ἠi Autoritate 

TutelarŁ); 

 

Ċn subordinea Consiliului Local funcἪioneazŁ: 

¶ Serviciul Public Comunitar de EvidenἪŁ a Persoanelor; 

¶ Clubul Sportiv Unirea UrlaἪi. 
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Indicatori ai cheltuielilor operationale sau care reflecta rigiditatea acestora (RCO) 

 

Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014 

RCO1 Cheltuieli totale de personal 6293839 5240765 5607444 6419802 7494868 

RCO1a Cheltuieli totale de personal pe 

locuitor 

 461.21 497.91 568.58 665.92 

RCO1b Ponderea cheltuielilor totale de 

personal in cheltuielile operationale 

64.80% 62.14% 63.92% 62.82% 62.78% 

RCO2 Cheltuieli de personal autonome 

(fara invatamant)  

3103384 2497168 2622557 2867603 3062678 

RCO2a Cheltuieli de personal autonome 

(fara invatamant) pe locuitor 

 219.76 232.87 253.97 272.12 

RCO2b Ponderea cheltuielilor de 

personal autonome (fara invatamant) in 

cheltuielile operationale 

31.91% 29.61% 29.90% 28.06% 25.65% 

RCO3  Cheltuieli de personal, cu 

subventii pentru acoperirea diferentelor 

de pret si tarif si cu asistenta sociala  

6754718 5448914 5837700 6752255 7893241 

RCO3a Cheltuieli de personal, cu 

subventii pentru acoperirea diferentelor 

de pret si tarif si cu asistenta sociala pe 

locuitor 

 479.53 518.35 598.02 701.31 

RCO3b Ponderea cheltuielilor de 

personal, cu subventii pentru acoperirea 

diferentelor de pret si tarif si cu asistenta 

sociala in total cheltuieli operationale 

69.46% 64.60% 66.55% 66.07% 66.12% 

RCO4 Cheltuieli operationale 9724733 8434572 8772449 10219811 11938772 

RCO4a Cheltuieli operationale pe 

locuitor 

 742.28 778.94 905.13 1060.75 

RCO4b Ponderea cheltuielilor 

operationale in total cheltuieli 

67.08% 62.65% 64.22% 73.48% 74.78% 

 

Capacitatea de investire si de contractare de imprumuturi (CID) 

 

Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014 

CID1 Cheltuieli cu finantarea 

serviciului datoriei  

493465 984527 976019 1077529 1002866 

CID1a    Cheltuieli cu finantarea 

serviciului datoriei pe locuitor 

 86.64 86.67 95.43 89.10 

CID1b Ponderea cheltuielilor cu 

finantarea serviciului datoriei in total 

cheltuieli 

3.40% 7.31% 7.15% 7.75% 6.28% 

CID2 Serviciul anual al datoriei ca 

pondere in veniturile curente totale 

(autonome) 

3.71% 8.61% 8.24% 8.19% 6.63% 

CID3 Cheltuieli totale cu 

investitiile  

4279498 4145033 3911467 2611759 3024593 

CID3a Cheltuieli totale cu 

investitiile pe locuitor 

 364.78 347.32 231.31 268.73 

CID3b Ponderea cheltuielilor totale 

cu investitiile in total cheltuieli 

29.52% 30.79% 28.64% 18.78% 18.94% 
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CID4 Ponderea serviciul datoriei 

pentru imprumuturile pe termen lung 

in cheltuielile totale cu investitiile 

11.53% 24.34% 24.95% 41.26% 33.16% 

 

Capacitate de Management Financiar (CMF) 

 

Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014 

CMF1    Rezultatul (excedentul sau 

deficitul) operational brut  

1335749 -2998376 702699 2871033 3145527 

CMF1a  Ponderea rezultatului 

(excedent/deficit) operational brut 

in total venituri operationale 

8.91% 23.94% 5.39% 20.48% 19.92% 

CMF2   Ponderea rezervelor in 

total cheltuieli 

0.69% 0.74% 0.59% 0% 0% 

CMF3   Rezultatul 

(excedent/deficitul) operational net  

842284 -3982903 -273320 1793504 2142661 

CMF3a  Ponderea rezultatului 

(excedent/deficit) operational net in 

total venituri operationale 

5.62% 31.79% 2.10% 12.79% 14.49% 

 

 

Indicatori privind evaluarea veniturilor:  

 

Indicatori ai veniturilor sau care reflecta capacitatea de a genera venituri (CGV) 

 

Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014 

CGV1 Venituri din impozitul 

pe proprietate  

2596904 3119470 3091509 3273725 3526475 

CGV1a  Venituri din 

impozitul pe proprietate pe 

locuitor 

 274.53 274.51 289.94 313.33 

CGV1b  Ponderea veniturilor 

din impozitul pe proprietate in 

total venituri 

17.08% 24.54% 22.62% 23.26% 22.06% 

CGV2 Venituri proprii fiscale  3275258 3121162 3685336 3275795 3529058 

CGV2a  Venituri proprii 

fiscale pe locuitor 

 274.68 327.24 290.13 313.55 

CGV2b  Ponderea de venituri 

proprii fiscale in total venituri 

21.54% 24.56% 26.96% 23.27% 22.08% 

CGV3 Veniturile curente 

proprii (fiscale si nefiscale)  

9981680 8135646 8353686 9525065 11266905 

CGV3a  Venituri curente 

proprii (fiscale si nefiscale ) 

pe locuitor 

 715.98 741.76 843.60 1001.06 

CGV3b  Ponderea veniturilor 

curente proprii (fiscale si 

nefiscale) in totalul veniturilor 

65.65% 64.01% 61.12% 67.67% 70.48% 

CGV4  Venituri curente totale 

(autonome) 

13312924 11435209 11848142 13193301 15535141 

CGV4a Venituri curente totale 

(autonome) pe locuitor 

 1006.36 1052.05 1168.48 1380.29 
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CGV4b  Ponderea veniturilor 

curente totale (autonome) in 

total venituri 

87.56% 89.97% 86.69% 93.73% 97.18% 

CGV5 Venituri operationale  14983784 12527298 13038142 14020906 15787668 

CGV5a  Venituri operationale 

pe locuitor 

 1102.46 1157.71 1241.78 1402.73 

CGV5b  Ponderea veniturilor 

operationale in total venituri 

98.55% 98.56% 95.40% 99.61% 98.76% 

CGV6    Venituri pentru 

investitii 

1978860 1368089 1322000 902605 1158527 

CGV6a  Venituri pentru 

investitii pe locuitor 

 120.40 117.39 79.94 102.94 

CGV6b  Ponderea veniturilor 

pentru investitii in total 

venituri 

13.01% 10.76% 9.67% 6.41% 7.25% 

CGV7 Total venituri pe 

locuitor 

 1118.60 1213.61 1246.60 1420.34 

CGV8    Gradul de colectare a 

veniturilor proprii fiscale 

 

Gradul de colectare a 

veniturilor dintr-un anumit 

impozit - raportul dintre 

incasarile efective dintr-un 

impozit anume si totalitatea 

obligatiilor de plata ale 

contribuabililor aferente acelui 

impozit. 

 

Gc = Incasari/Debit 

 

Gradul de colectare a tuturor 

impozitele locale - media 

ponderata a gradelor de 

colectare ale diferitelor 

impozite in raport cu 

incasarile din aceste impozite: 

 

Gca = Ɇ(Gcj*Ij)/ɆIj 

80.60% 66.69% 69.22% 49.99% 41.91% 

CGV9 Nivelul fiscalitatii 

locale 

 

Nivelul fiscalitatii pentru un 

anumit impozit - raportul 

dintre nivelul efectiv (procent 

sau suma absoluta) si nivelul 

maxim permis de lege pentru 

anul respectiv: 

         Nf = Nef/Nmax 

 

Nivelul fiscalitatii agregate 

93.02% 86.47% 82.87% 78.02% 77.32% 
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(pentru toate impozitele 

locale) - media ponderata a 

nivelurilor fiscalitatii pentru 

impozitele locale in raport cu 

incasarile din respectivele 

impozite. 

        Nfa = Ɇ(Nfj*Ij)/ɆIj 

 

Indicator  

Se precizează titlul indicatorului 

Modalitate de calcul Formula pentru calculul valorii indicatorului 

An n-2 n-1 n-1 n n+1 n+2 n+3 TS 

Valoare Vn-2 Vn-

1 

V/

n-1 

V

n 

Vn+1 Vn+2 Vn+3 VTS 

FrecvenŞa mŁsurŁrii ´ntr-o 

perioadŁ datŁ 

Se precizeazã perioada de timp în care este mãsurat indicatorul 

(pentru indicatori de output de obicei anual, indicatorii de outcome 

la intervale mai mari) 

Sursa informaŞiilor Se precizeazã instituþia care este responsabilã cu strângerea datelor 

pentru indicatori: instituþia în cauzã, o instituþie subordonatã, sau o 

altã instituþie. Dacã pentru mãsurarea indicatorului este necesar un 

studiu (de exemplu un sondaj de opinie publicã), instituþia care va 

elabora sau va comanda studiul respectiv trebuie ºi ea menþionatã în 

aceastã secþiune. 

Mecanismul de colectare a 

datelor 

Se menþioneazã metoda de cercetare calitativã sau cantitativã care 

este utilizatã în strângerea datelor sau dacã este vorba de un sistem 

interinstituþional sau intrainstituþional de colectare ºi monitorizare a 

datelor 

Ultimul rezultat cunoscut An: anul 

ultimei 

colectãri de 

date 

Valoare: ultima valoare cunoscutã 

TendinŞa prognozatŁ a 

evoluŞiei 

Evoluþia anticipatã, fie crescãtor sau descrescãtor 

NotŁ: Valorile indicatorilor sunt aceleaÜi cu cele prezentate ´n sintez«: 

Indicator  Descrierea concis« a indicatorului 

n-2, n-1...n+3 Anii la care se ´nregistreaz« valorile indicatorilor, unde n este primul an de 

planificare (ex. Planul strategic 2010 - 2013, n este 2010) 

TS Tinta strategic« ï valoare a indicatorului care este urm«rit« a fi obĪinut« pe termen 

mediu 

Valoare Se precizeaz« valoarea real«/estimat« a indicatorului astfel 

Vn-2 valoarea pentru indicator ´nregistrat« cu doi ani ´n urm« faĪ« de anul pentru care se 

elaboreaz« strategia (valoarea real« rezultat« ´n urma monitoriz«rii) 

Vn-1 valoarea prev«zut« ´n Strategia anterioar« pentru indicator ´n anul precedent faĪ« de 

primul an al planific«rii (este valoare estimat« ´n planul strategic anterior sau ´n 

buget) 

VI n-1 valoarea intermediar« pentru anul n-1 rezult©nd ´n urma monitoriz«rii p©n« la acel 

moment Üi estim«rilor pentru perioada r«mas« din anul n-1 (va fi mai apropiat« de 

realitate dec©t Vn-1) 

Vn ... Vn+2 valorile estimate/indicative pentru anii n ...n+2 

VTS valoarea indicatorului ´n concordanĪ« cu Īinta strategic« (arat« unde trebuie s« se 

situeze pe termen mediu valoarea indicatorului) 
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CAP.III  ANALIZA SITUATIEI ACTUALE  

Pe baza informaŞiilor culese de catre toti factorii implicati in elaborarea strategei s-a 

realizat o analizŁ a caracteristicilor comunitŁŞii vizate, cu scopul de a structura mediul ´n care se 

plaseazŁ comunitatea ĸi de a identifica potenŞialul real deŞinut de oraἨul UrlaŞi.  

 

InformaἪiile analizate au fost culese prin metode diverse, precum: 

V culegere date statistice din anuare, monografii etc. 

V primirea de informatii utile din mediul de afacaeri existent la nivelul orasului, 

discutii cu cetatenii 

V consultarea unor studii de fezabilitate, pre-fezabilitate existente 

 

3.1. Primirea de informatii utile din mediul de afaceri si din discutiile cu cetatenii 

 

Prin discutiile avute cu cetatenii localitatii si cu ceilalti factori de decizie s-a urmarit 

depistarea prioritatilor orasului pentru perioada 2015-2020. S-a urmarit in special situatia 

orasului prin prisma urmatoarelor aspecte: 

1. Racordarea la reἪelele de utilitŁἪi; 

2. Calitatea ´nvŁἪŁm©ntului din oraἨ; 

3. Sistemul de sŁnŁtate; 

4. Aspecte sociale; 

5. Servicii publice; 

6. Probleme importante ´n oraἨul UrlaŞi, din punctul de vedere al cetŁἪenilor dar si al mediului 

de afaceri ; 

7. PrioritŁἪile de dezvoltare, ´n viziunea cetŁἪenilor, ´n. perioada 2015-2020. 

 

In baza consultarilor  publice organizate la nivelul localitatii la care au participat un numar 

destul de mare de cetateni din toate categoriile sociale existente la nivelul localitatii au reiesit 

urmatoarele aspecte : 

- nu toate drumurile sunt  modernizate, o mare parte din acestea fiind balastate; 

- la nivelul localitatii nu exista spatii suficiente de joaca amenajate pentru copii; 

- lipsa canalizarii in toate satele apartinatoare localitatii; 

- exista un numar suficient de gradinite si scoli raportat la numarul de elevi si prescolari; 

- datorita multitudinii reperelor  turistice,  la nivelul localitatii exista un potential 

nevalorificat pe acest segment si care ar putea fi valorificat; 

- de asemenea, s-a constatat ca la nivelul orasului nu exista un loc special amenajat pentru 

elevi si prescolari unde sa poata desfasura activitati extracurriculare ;  

- revigorarea  mestesugurilor populare,  recunoscute in trecut ( tesutul, confectionarea de 

costume populare, etc) si a micii industrii locale( prelucrarea lemnului, dogaritul,  

marochinariei); 

- din discutiile purtate s-a desprins si faptul ca datorita lipsei locurilor de munca,  exista o 

migratie a populatiei in special cea tanara in alte zone ale tarii sau chiar in strainatate; 

- gradul de multumire vis a vis de serviciile de sanatate este destul de bun, la nivelul 

localitatii existand un : 1 spital,4 cabinete medicale familiale, 4 farmacii si 4 cabinete 

stomatologice; 

 

In ceea ce priveste cele mai importante probleme cu care se confrunta orasul UrlaŞi, ´n 

viziunea cetŁἪenilor care au participat la consultarile publice au fost  votate 3 probleme ale 

oraἨului UrlaŞi sunt la distanἪŁ micŁ una de cealaltŁ Ἠi la distanἪŁ mare de restul problemelor 

prinse ´n chestionar: 

V Locuri de munca insuficiente; 
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V Infrastructura de utilitŁἪi (alimentare cu apa, canalizare,); 

V Infrastructura de transport (drumuri, alei, trotuare, parcŁri, zone/alei 

pietonale).; 

 

DirecἪiile de dezvoltare ale oraἨului UrlaŞi ´n perioada urmŁtoare au fost date de catre toti cei 

implicati in elaborarea acestei strategii in ordinea prioritatilor astfel ; 

¶ Infrastructura de utilitŁἪi (alimentare cu apa, canalizare,); 

¶ Infrastructura de transport (drumuri, alei, trotuare, parcŁri); 

¶ Infrastructura de agrement (parcuri, zone verzi, etc.). 

 

3.2 ANALIZA SWOT  

 

Analiza SWOT este o metodologie de analizŁ a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari) 

Weaknesses (puncte slabe) 

Opportunities (oportunitati) 

Threats (riscuri) 

 

Aspectele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluŁrii premergŁtoare si prezentate ´n 

cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunitŁŞilor si ameninŞŁrilor. 

 

Punctele tari se referŁ la mediul intern si reprezintŁ resursele si capacitŁŞile de care comunitatea 

dispune si care sunt superioare celor deŞinute de alte comunitŁŞi similare. 

 

Punctele slabe se referŁ la mediul intern si reprezintŁ resursele si capacitŁŞile insuficiente sau de 

o calitate inferioarŁ celor deŞinute de alte comunitŁŞi similare. 

 

Oportunităţile se referŁ la mediul extern si reprezintŁ suma evoluŞiilor favorabile ale mediului de 

ansamblu al ŞŁrii, care poate ´mbrŁca forme extrem de diferite plec©nd de la schimbŁrile 

legislative, integrarea europeanŁ si posibilitatea oferitŁ comunitŁŞii de a se dezvolta ´ntr-o formŁ 

superioarŁ pe ansamblu sau pe domenii de interes. 

 

Ameninţările se referŁ la mediul extern si reprezintŁ evoluŞii defavorabile ale acestuia privite ´n 

ansamblu, care pot ´mbrca forme extrem de diferite, plec©nd de a schimbŁrile de mentalitate, 

lacunele legislative si evoluŞii economice negative sau instabile care afecteazŁ capacitatea 

comunitŁŞii de a atinge obiectivele strategice pe care Ἠi le-a propus. 

 

Analiza SWOT are o deosebitŁ utilitate ´n procesul de stabilire a direcŞiilor de dezvoltare a 

comunitŁŞii, permiŞ©nd o mai bunŁ gestionare a resurselor si relaŞiilor de intercondiŞionare. 

TotodatŁ, prezent©nd ´n mod sintetic at©t problemele, c©t si realizŁrile comunitŁŞii analiza SWOT 

permite ´nŞelegerea rapidŁ, simultanŁ si integratŁ a legŁturilor dintre elementele pozitive Ἠi 

negative ale comunitŁŞii. Unele "oportunitŁŞi" si "ameninŞŁri" vor apŁrea din "punctele tari" Ἠi 

"punctele slabe" ale comunitŁŞii, iar ameninŞŁrile pot fi concrete sau potenŞiale. 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul 

autorităților administrației publice locale ale orașelor din 

România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a Oraşului Urlati 

 

POZITIONAREA GEOGRAFICŀ ἧI  DEZVOLTAREA URBANŀ 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

- Localizarea ´n apropierea DN 1B, la o 
distanŞŁ de aproximativ 80 km faŞŁ de 

capitalŁ 

- AĸezatŁ ´n proximitatea urmŁtoarelor 
localitŁŞi: 

- Ploieĸti (22 km ï DN 1B) 

- Mizil (22 km ï DN 1B) 

- BuzŁu (65 km ï DN 1 B) 

- Urziceni (55 km ï DJ 102C) 

- Situarea ´n Podgoria Dealu Mare, pe 
Drumul Vinului; 

- Intravilanul reprezintŁ aproximativ 50% 
din teritoriul oraĸului; 

- Costuri scŁzute ale terenurilor, 

comparativ cu alte oraĸe din cadrul 

judeŞului; 

- NumŁrul caselor nou construite este ´n 
creĸtere 

- PoziἪionare la o distanŞŁ de 4 km faŞŁ 

de Gara Cricov ĸi inexistenŞa unei gŁri 

´nc adrul UAT-ului. 

- Fond insuficient de clŁdiri ĸi spaŞii 

industriale disponibile; 

- Lipsa unei rezerve de terenuri care sŁ 
poatŁ fi reconvertite pentru funcŞiuni 

diverse; 

- Proces accelerat de degradare a 

patrimoniului public al oraĸului; 

- Pondere micŁ a locuinŞelor aflate sub 
tutela administraŞiilor publice locale; 

- Cca. 60% din totalul locuinŞelor 

prezintŁ un grad de uzurŁ avansat; 

- Unele cartiere prezintŁ insuficiente 

beneficii (spaŞii verzi, instituŞii de 

´nvŁŞŁm©nt, spaŞii de joacŁ, pieŞe agro-

alimentare); 

OPORTUNITŀἩI AMENINἩŀRI 

- Accesarea de programe de dezvoltare 

urbanŁ ´n perioada 2015-2020 

-Dezvoltarea infrastructurii, necesare 

dezvoltŁrii sustenabile, cu fonduri 

nerambursabile. 

- Perpetuarea unui climat 

macroeconomic naἪional Ἠi mondial 

dificil  

- Capacitatea redusŁ de implementare a 

proiectelor de dezvoltare; 

 

INFRASTRUCTURA  ἧI ECHIPAREA EDILITARŀ 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

- Pe parcursul dezvoltŁrii oraĸului, 
planificarea urbanisticŁ a fost respectatŁ, 

fapt care a determinat o structurŁ urbanŁ 

radialŁ; 

- ExistenἪa de drumuri care asigurŁ accesul 

´n oraἨ sunt ´n stare relativ bunŁ; 

- Infrastructura tehnicŁ de alimentare cu 
apŁ, de canalizare, alimentare cu energie 

electricŁ, gaze naturale ĸi energie termicŁ 

este bine dezvoltatŁ ´n centru oraĸului; 

- Implementarea mai multor proiecte de 

extindere / reabilitare a reŞelei de 

- ReἪeaua de alimentare cu apŁ nu 

acoperŁ ´ntregul teritoriul al oraἨului; 

- Infrastructura de iluminat public nu 

acoperŁ ´ntregul teritoriul al oraἨului, 

este parἪial ´nvechitŁ Ἠi consumatoare 

de energie; 

- Lipsa sistemelor de supraveghere video 

stradalŁ. 

- Lipsa unui spaŞiu adecvat desfŁĸurŁrii 

activitŁŞilor poliŞiei; 

- Infrastructura tehnicŁ de alimentare cu 
energie electricŁ, gaze naturale ĸi 
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alimentare cu apŁ ĸi a celei de canalizare; 

- Servicii de telecomunicaἪii existente 
(poἨtŁ, telefonie, televiziune). 

- ReŞeaua de telecomunicaŞii a fost extinsŁ 
ĸi modernizatŁ ´n proporŞie de cca. 80%. 

- Existenta serviciului de gestionare a 

deseurilor dar si de gestionare a 

serviciului de alimentare cu apa si 

canalizare 

- Existenta unor unitati de prestari servicii 

diversificate ( ateliere auto, spalatorii 

auto, benzinarii, unitati bancare, etc) 

energie termicŁ este slab dezvoltatŁ ´n 

cartierele / localitŁŞile componente; 

- ExistŁ la nivelul UAT UrlaŞi alimentare 
cu gaz de sondŁ, care este, ´nsŁ, fŁrŁ o 

putere caloricŁ ridicatŁ; 

OPORTUNITŀἩI AMENINἩŀRI 

- Modernizarea reŞelelor de canalizare deja 

existente si de asfaltare a celor care inca 

nu au fost facute pana acum; 

- Tehnologiile noi existente, privind 

captarea/ tratarea/ distribuŞia apei; 

- Tehnologii noi pentru modernizarea 

infrastructurii serviciilor de iluminat 

public, inclusiv cu implementarea de 

surse nepoluante (fotovoltaice, biogaz); 

- Modernizare canalizare deja existenta si 

extinderea acesteia si in alte sate 

apartinatoare. 

- Degradarea infrastructurii existente. 

- Costul ridicat al documentaἪiilor 

preliminare (studiu de fezabilitate, 

proiect tehnic, etc.) Ἠi necesitatea 

cofinanἪŁrii proiectelor, poate 

´mpiedica accesarea fondurilor 

europene. 

- Capacitatea redusŁ a autoritŁŞilor locale 
de a implementa mari proiecte de 

dezvoltare; 

 

SŀNŀTATE ἧI ASISTENἩŀ SOCIALŀ 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

- InfrastructurŁ sanitarŁ existentŁ: 1 spital,4 

cabinete medicale familiale, 4 farmacii si 

4 cabinete stomatologice; 

- Valoarea indicatorului numŁr de 

locuitori/medic de familie este bunŁ; 

- Reparatiile / Modernizarea spitalului au 

fost efectuate din fonduri locale; 

- Accesibilitate bunŁ la serviciile medicale; 

- AsistenἪŁ veterinarŁ permanenta; 

- Au fost concesionate anumite terenuri din 

domeniul public ´n scopul creŁrii de 

locuinŞe pentru tineri; 

- DotŁri si utilitati insuficiente pentru 
asigurarea serviciilor de medicinŁ de 

familie la standarde de calitate ´n 

vigoare; 

- UnitŁŞi de sŁnŁtate vechi, unele nefiind 
modernizate; 

- ApariἪia de boli oncologice, cardio-

vasculare, pulmonare ´n r©ndul 

populaἪiei tinere; 

- Au fost constatate lipsuri ´n dotŁrile 
necesare desfŁĸurŁrii activitŁŞilor de 

expertizŁ medicalŁ; 

- Paturile de spital sunt insuficiente; 

OPORTUNITŀἩI AMENINἩŀRI 

- Programe de dezvoltare resurse umane - Degradarea excesiva a infrastructurii 
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2015-2020 pentru formare ĸi recrutare 

asistenŞi ĸi lucrŁtori sociali 

- Alte programe cu finanἪare 
nerambursabilŁ pentru 

dezvoltare/modernizare infrastructurŁ de 

sŁnŁtate si asistenἪŁ socialŁ. 

existente; 

- costurile ridicate ale aparaturii 

medicale, lipsa fondurilor si birocraŞia 

ce ar putea conduce la renunŞarea 

proiectelor de modernizare si dotare 

- CreἨterea numŁrului de ´mbolnŁviri 
(boli oncologice, cardio-vasculare, 

pulmonare) ´n r©ndul populaἪiei tinere 

 

ĊNVŀTŀMĄNT ἧI CULTURŀ 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

- SpaἪii Ἠcolare suficiente pentru activitatea 

de formare;, 

- Procentul de ĸcolarizare este ridicat ï 

peste 99%; 

- Proiecte de investiŞii realizate (dotare cu 
centrale termice, reparaŞii capitale, etc.) 

- Cadre didactice cu pregŁtire de 

specialitate; 

- SŁlile de curs, laboratoarele, bibliotecile, 
etc. sunt bine dotate; 

- Acordarea de burse de merit, de studiu ĸi 
de ajutor social; 

- ExistenἪa unor monumente istorice cu 
vechime mare pe teritoriul oraἨului; 

- ExistenŞa unui muzeu pe teritoriul UAT ï 

Muzeul Bellu; 

- 1 post local TV informativ; 

- ExistŁ o revistŁ a oraĸului, distribuitŁ 
gratuit; 

- Organizare de evenimente culturale, 

precum ĂZilele Toamnei la UrlaŞiò. 

- Liceul nu este dotat corespunzŁtor cu 
echipamentele ĸi materialele necesare; 

- Se constatŁ lipsa unor schimburi de 

experienŞŁ cu elevi, profesori din alte 

ŞŁri, aceasta dator©ndu-se nesesizŁrii 

oportunitŁŞilor oferite de cŁtre 

programele cu finanŞare externŁ; 

- Oraĸul nu este integrat ´ntr-un circuit 

cultural ĸi turistic naŞional; 

- Se poate constata o implicare 

insuficientŁ a populaŞiei ´n viaŞa 

culturalŁ. 

OPORTUNITŀἩI AMENINἩŀRI 

- Asigurarea formŁrii continue  a cadrelor 
didactice prin cursurile CCD sau a 

universitŁŞilor din ŞarŁ; 

- Reorganizarea structurilor de ´nvŁἪŁm©nt 
de la nivelul localitŁἪii; 

- Organizarea de cursuri de formare ĸi 
perfecŞionare profesionalŁ pentru meserii 

cu caracter agricol; 

- Identificarea de surse noi de finanŞare ĸi 

- Degradarea excesivŁ a infrastructurii 
existente; 

- ScŁderea nivelului de trai (elevi, 
profesori, pŁrinἪi);  

- CreἨterea numŁrului de Ἠomeri ´n 
r©ndul pŁrinἪilor;  

- Nealocarea fondurilor de la buget ´n 
timp util ĸi la valoarea necesarŁ 

(solicitatŁ) pentru realizarea 
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gestionarea celor existente c©t mai 

eficient; 

obiectivelor propuse; 

 

MEDIUL ĊNCONJURŀTOR 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

- Utilizarea ´ngrŁĸŁmintelor chimice ĸi a 
pesticidelor este la scarŁ redusŁ, ceea ce 

determinŁ un grad scŁzut de poluare 

datorat acestui segment economic; 

- Gradul general de poluare este relativ 

mic; 

- ExistenŞa pe teritoriul UAT UrlaŞi a 

zonelor verzi amenajate ĸi a luciilor de 

apŁ; 

- Ċn primŁvara anului 2006 au fost plantaŞi 
mii de puieŞi de arbori; 

- ExistŁ o preocupare permanentŁ pentru 
´ngrijirea spaŞiilor verzi; 

- Serviciul de GospodŁrire ComunalŁ 

deŞine o serŁ proprie; 

- ExistŁ o zonŁ ´mpŁduritŁ, utilizatŁ pentru 

recreere ´n cadrul Parcului Bellu; 

- Indicele de zonŁ verde / locuitor este 
ridicat; 

- ExistŁ la nivelul UAT-ului izvoare cu apŁ 

sŁratŁ;  

- Colectarea selectivŁ a deĸeurilor nu se 
realizeazŁ corespunzŁtor; 

- StaŞia de epurare este subdimensionatŁ; 

- ReŞeaua de canalizare necesitŁ 

extinderi ´n anumite zone ale oraĸului; 

- Necesitatea creŁrii unor infrastructuri 
de creare de energie verde (ex. parc 

eolian / fotovoltaic, etc.). 

OPORTUNITŀἩI AMENINἩŀRI 

- Utilizarea programelor destinate protejŁrii 
mediului ´nconjurŁtor (´mpŁdurirea 

terenurilor degradate, ´nfiinἪare perdele de 

protecἪie, eliminarea eroziunii, curŁἪirea 

cursurilor de apŁ, conservarea 

biodiversitŁἪii, gestionarea deĸeurilor 

reciclabile);  

- Derulare campanii de constientizare a 

populatiei cu privire la protectia mediului; 

- Creĸterea interesului pentru energia verde 
ĸi valorificarea potenŞialului de producere 

a energiei regenerabile. 

- Utilizarea la scara redusa a pesticidelor, 

insecticidelor si aingrasamintelor 

chimice; 

- MenἪinerea mentalitŁἪii de indiferenἪŁ 
faἪŁ de protecἪia mediului (mai ales la 

nivelul populaἪiei adulte); 

- Nerealizarea extinderii reἪelei de 

canalizare a apelor uzate Ἠi pluviale; 

- Exploatarea forestierŁ necontrolatŁ cu 
consecinἪe grave asupra eroziunii 

solului Ἠi alunecŁrilor de teren etc.;  

- Degradarea peisajului ´n lipsa abordŁrii 
integrate Ἠi durabile a managementului 

deἨeurilor. 
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ECONOMIA LOCALŀ 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

- Fondul funciar agricol este valoros, cu 

pretabilitate mai ales pentru plantaŞii de 

vii, pomiculturŁ ĸi teren arabil; 

- SuprafaἪa agricolŁ are o pondere de 79,25 

% din totalul suprafetei administrative a 

localitatii. 

- Costurile operaŞionale sunt reduse, 

comparativ cu alte oraĸe din judeŞ, fapt 

care ´ncurajeazŁ economia localŁ; 

- Existenta unui potential ridicat turistic 

datorat in principal obiectivelor turistice 

existente la nivelul localitatii (schituri,  

biserici, muzee, etc); 

- Oraĸul este inclus ´n traseul turistic 

ĂDumul Vinuluiò, fiind prezentat ca un 

punct de interes ridicat datoritŁ 

posibilitŁŞii degustŁrii vinurilor; 

- Posibilitatea creŁrii mai multor servicii 
conexe pentru industria localŁ; 

- Posibilitatea exploatŁrii frumuseŞii ´ntregii 
zone a VŁii Cricovului SŁrat; 

 

- Locuri de muncŁ insuficiente; 

- Gradul de dezvoltare economico-

social-cultural a localitŁἪii este scŁzut; 

- Lipsa infrastructurii de valorificare a 

producἪiei agricole locale; 

- Lipsa capitalului autohton ´n 

prelucrarea/ procesarea produselor 

agricole, a fructelor si legumelor; 

- Lipsa cursurilor de management 

destinate intreprinzŁtorilor autohtoni ĸi 

a cursurilor de formare ĸi 

perfecŞionare profesionalŁ. 

- lipsa unei strategii privind dezvoltarea 

turismului ca activitate complementarŁ 

altor sectoare economice; 

- Lipsa culturii antreprenoriale; 

- Economia localitŁŞii a fost puternic 
afectatŁ de restructurarea sau 

falimentarea societŁŞilor comerciale 

din zonŁ sau din municipiul Ploieĸti; 

- Plecarea locuitorilor, ´n special a 

tinerilor, la muncŁ ´n strŁinŁtate; 

OPORTUNITŀἩI AMENINἩŀRI 

- Reconversia unor capacitŁἪi agricole spre 
productivitate adaptatŁ condiἪiilor locale. 

- Promovarea/ stimularea ´nfiinἪŁrii 

asociaἪiilor agricole ´n scopul exploatŁrii 

intensive a terenurilor si de dezvoltare a 

sectorului agricol; 

- Interes pentru mica industrie in speta 

revigorarea segmentului de artizat 

- Interes crescut pentru agroturism; 

- Implementarea de proiecte de energie 

verde; 

- ĊmbŁtr©nirea forŞei de muncŁ ĸi 
migrarea populaŞiei active; 

- ScŁderea bonitŁrii terenurilor agricole, 
´n cazul ´n care nu sunt utilizate 

raἪional Ἠi durabil; 

- Capacitatea redusŁ a administraŞiei 
locale de a implementa mari proiecte 

de dezvoltare economicŁ; 

- MenἪinerea oraἨului necunoscut,´n 
afara circuitelor turistice( lipsa unui 

brand turisti, a unei marci iregistrata) 
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CAPACITATE ADMINISTRATIVŀ SI GUVERNANἩŀ LOCALŀ 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

- Deschiderea administraἪiei publice locale 

actuale cŁtre investiἪii; 

- SusŞinerea de cŁtre autoritaŞile publice 
locale a activitŁŞilor ´n domeniul 

economico-social-cultural. 

- Proiecte de investiἪii in derulare; 

- ExistenŞa unui Serviciu de PoliŞie LocalŁ, 
a unui Serviciu de GospodŁrire ComunalŁ, 

aflat ´n subordinea PrimŁriei, a unei Grupe 

de jandarmi ĸi a unui Post de pompieri; 

- ExistenŞa unui Oficiu Poĸtal; 

- Concesionarea sistemului de salubritate al 

oraĸului; 

- Veniturile scŁzute la bugetul local ´n 
raport cu nevoile de dezvoltare ale 

oraἨului; 

- Diversificare scŁzutŁ a surselor de 
venit necesare pentru bugetul 

PrimŁriei; 

- Necesitatea unor dotŁri specifice 

dezvoltŁrii economico-sociale (centre 

expoziŞionale, etc.) 

- Au fost desfiinŞate JudecŁtoria ĸi 

Parchetul de pe l©ngŁ JudecŁtoria 

UrlaŞi. 

OPORTUNITŀἩI AMENINἩŀRI 

- Ċn perioada 2015-2020 se intenἪioneazŁ  

realizarea mai multor investiŞii cu fonduri 

guvernamentale Ἠi europene; 

- Posibilitatea accesŁrii de fonduri 

guvernamentale Ἠi europene in perioada 

2015-2020 pentru organizarea de sesiuni 

de instruire pe diverse domenii de 

activitate utile in adminstraἪie publicŁ; 

- Creĸterea numŁrului de iniŞiative de tip 

parteneriat public-privat. 

- Buna relationare interinstitutionala in 

Consiliul Local, Consiliul Judetean, 

Prefectura. 

 

- LegislaἪie insuficient cunoscutŁ de 

cŁtre personalul din instituἪiile 

publice, ca urmare a numŁrului mare 

de schimbŁri legislative;  

- Conflicte de interese ´ntre diferitele 
nivele decizionale (local, judeŞean, 

naŞional). 

- Accentuarea fenomenului de sŁrŁcie; 

- Capacitatea redusŁ a administraŞiei 

locale de a implementa mari proiecte 

de dezvoltare; 
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Cap. IV. DIRECTII DE DEZVOLTARE STRATEGICA  

 
 4.1. Conceptul de dezvoltare durabilŁ  
  

 Dezvoltarea localŁ este un cumul a conceptului de dezvoltare comunitarŁ ĸi a planificŁrii 

acesteia, respectiv a ansamblului de procese ce implicŁ toate persoanele sau grupurile de 

persoane din interiorul sau exteriorul comunitŁŞii interesate, prin care se stabileĸte o strategie cu 

obiective clare, de atins ´ntr-o anumitŁ perioadŁ, precum ĸi mŁsurile ´ntreprinse pentru a le 

atinge. 

  

In elaborarea Strategiei de dezvoltare a Orasului Urlati s-au avut in vedere urmatoarele 

documente cu caracter strategic elaborate la nivel national si european: ĂStrategia Europa 2020ò 

si Programul National de Reforma 2011-2013. 

Obiectivul general al Strategiei Europa 2020 este transformarea UE intr-o economie 

inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocuparii fortei de 

munca, al productivitatii si pentru a asigura coeziunea economica, sociala si teritoriala. La nivel 

national strategia Europa 2020 este implementata prin intermediul Programelor Nationale de 

Reforma (PNR).  

Conceptul privind dezvoltarea orasului Urlati se va realiza planificand si utilizand 

inteligent resursele locale ï umane, materiale si naturale ï valorificand oportunitatile existente si 

utilizand inovatia si a creativitatea ca principii directoare in toate domeniile. 

De asemenea, in elaborarea strategiei de dezvoltare a orasului Urlati s-a tinut si de 

conceptul dezvoltarii durabile - Ăacel tip de dezvoltare care raspunde nevoilor prezentului fara a 

compromite capacitatea generatiilor viitoare de a si le satisface pe ale lorò8. Toate comunitatile 

trebuie sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea lor viitoare, 

eliminandu-se astfel riscul unor actiuni haotice si a consumului irational de resurse. Planificarea 

dezvoltarii si formularea de obiective si masuri de concretizare reprezinta un demers necesar 

pentru valorificarea cea mai buna a resurselor existente. 

Acest capitol este construit in jurul viziunii de dezvoltare a orasului Urlati. 

Viziunea reprezinta aspiratia organizatiei catre viitor pe termen lung de peste 5 ani si este 

exprimata concis si usor de inteles de catre personal si public, intr-o scurta propozitie care nu 

este necesar sa contina elemente cuantificabile. Viziunea trebuie sa asigure unitatea organizatiei 

prin alegerea unui obiectiv comun. Sefii de organizatie, persoanele cu functii de conducere 

trebuie sa aiba o contributie semnificativa la definirea obiectivelor, masurilor si prioritatilor. 

Viziunea orasului Urlati  pentru perioada 2015-2020: Orasul Urlati va fi un centru 

urban care se dezvoltaprin inovatie permanenta, un centru economic si cultural, care investeste 

inteligent in oameni si incalitatea vietii locuitorilor, prin promovarea unui mediu mai curat si 

oferirea unor servicii publiceeficiente. 

Misiunea exprima motivul principal, scopul pentru care organizatia exista si pentru care 

a fostcreata, Obiectivul global cand este vorba despre o arie de activitate.Desigur ca in cazul 

autoritatilor publice misiunea deriva din textul legii, dar in esenta legea deorganizare care se 

refera la acea institutie defineste si scopul pentru care a fost creata aceasta siatributiile ei. 

Misiunea se enunta sub forma de angajament.Misiunea este cruciala pentru succesul strategiei si 

se adreseaza in mod specific prin obiectivestrategice si actiuni prioritare pentru realizarea 

Viziunii. 

Misiunea orasului Urlati pentru perioada 2012-2020 - Orasul Urlati isi propune sa 

contribuie ladezvoltarea sustenabila a comunitatii, prin oferirea de servicii publice de calitate, 

prin promovareainitiativelor locale si regionale, a parteneriatului si a responsabilitatii sociale. 

 

                                                           
8WCED, Our Common Future, Oxford University Press, 1987 
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Prin Strategia de Dezvoltare a oraĸului UrlaŞi se urmŁreĸte impulsionarea ĸi coordonarea 

dezvoltŁrii generale a acestuia prin valorificarea potenŞialului local ĸi judeŞean, pentru a obŞine o 

dezvoltare teritorialŁ echilibratŁ.  

Bazat pe principiul subsidiaritŁŞii, au fost luate ´n considerare acele acŞiuni care cad ´n 

mod special ´n sarcina competenŞelor autoritŁŞilor locale, caracteristicile naturale, social-

economice ĸi culturale, dar ĸi  utilizarea resurselor interne. 

         Aplicarea strategiei impune fŁrŁ echivoc cooperare ´ntre actorii locali: administraŞia publicŁ 

localŁ, agenŞii economici, instituŞii de la nivelul judeŞului ĸi societatea civilŁ ´n ansamblu, c©t ĸi o 

intensŁ colaborare cu alŞi parteneri  din ŞarŁ, europeni ĸi internaŞionali. 

Scopul elaborŁrii Conceptului de Dezvoltare StrategicŁ a Oraĸului UrlaŞi este acela de a 

pune la dispoziŞia Consiliului Local UrlaŞi ĸi a tuturor factorilor interesaŞi ´n progresul 

economico-social al oraĸului, o g©ndire unitarŁ cu privire la cŁile necesare de urmat, cre©nd 

premizele apariŞiei unui efect sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltŁri armonioase ĸi 

durabile. 

Acesta se doreĸte a fi un ghid, care sŁ permitŁ ´n urmŁtorii ani, corelarea acŞiunilor, p©nŁ 

acum de regulŁ disparate, ale factorilor de decizie locali, care pot ĸi trebuie sŁ contribuie la 

progresul comunitŁŞii. 

Conceptul de dezvoltare se bazeazŁ pe principalele potenŞiale competitive ale localitŁŞii: 

 - poziŞia ei geografica, existenŞa unei baze materiale relativ evoluate, ´n raport cu alte 

oraĸe ale Rom©niei, resursele umane bine pregŁtite din punct de vedere profesional, cu un profil 

moral elevat ĸi un nivel cultural ridicat, caracteristici generatoare de o realŁ deschidere spiritualŁ 

spre nou.  

Analiza localitŁŞii a evidenŞiat faptul cŁ oraĸul UrlaŞi poate deveni Ănucleulò zonei VŁii 

Cricovului SŁrat, dacŁ se va reuĸi ca  puterea de atracŞie a acestui oraĸ sŁ depŁĸeascŁ aria sa de 

influenŞŁ directŁ.  

Conceptul de dezvoltare are ´n vedere ´ntŁrirea caracteristicilor de bazŁ amintite mai sus 

ĸi transformarea, pe baza lor, a oraĸului UrlaŞi ´ntr-un oraĸ integrat ´n economia naŞionalŁ ĸi ´n 

cea europeanŁ, capabil sŁ asigure un mediu favorabil vieŞii ĸi activitŁŞilor economice. Atingerea 

acestui scop este posibilŁ doar ´ntr-un cadru global - economic, social, cultural - de dezvoltare 

durabilŁ, sub toate aspectele - temporal, calitativ ĸi ecologic. 

Formularea sinteticŁ a obiectivului general prezintŁ, ´n acelaĸi timp, principalele scopuri 

ale dezvoltŁrii preconizate a zonei, precum ĸi cŁile prin care ele pot fi realizate. Ċn vederea 

´ndeplinirii acestor deziderate, se urmŁreĸte, ´nainte de toate, asigurarea creĸterii economice 

stabile, prin crearea ĸi/sau dezvoltarea acelor ramuri ĸi sub-ramuri ale economiei localitŁŞii, care 

exploateazŁ la maximum potenŞialul local existent. Dezvoltarea zonei se bazeazŁ, ´n principal, pe 

acŞiunile ´ntreprinzŁtorilor privaŞi. 

Ċn acest scop, se preconizeazŁ creĸterea atractivitŁŞii mediului de afaceri, ´mbunŁtŁŞirea 

infrastructurii fizice (tehnice) ĸi instituŞionale dependente de organele puterii locale, adoptarea 

unor reglementŁri locale coerente ĸi stabile, viz©nd atragerea investitorilor autohtoni ĸi, mai ales, 

a celor strŁini. 

Observ©nd tendinŞele dezvoltŁrii economiei mondiale, se urmŁreĸte, ´n mod deosebit, 

facilitarea implementŁrii ´n localitate a unor activitŁŞi industriale competitive - utiliz©nd 

tehnologii avansate, producŁtoare de rate ridicate ale valorii adŁugate a produselor - ĸi a 

activitŁŞilor de prestŁri de servicii, de nivel calitativ ridicat. Ċn acest scop, Conceptul de 

Dezvoltare pune accentul corespunzŁtor pe formarea/recalificarea forŞei de muncŁ ´n 

conformitate cu cerinŞele economiei reale moderne. 

Cum, imediat dupŁ RevoluŞia Rom©nŁ din anul 1989, toate procesele de transformare a 

activitŁŞii economice s-au repercutat pe piaŞa muncii, retehnologizarea, dezvoltarea industriilor 

de v©rf, au generat reducerea numericŁ a personalului ´ntreprinderilor, ceea ce a accentuat 

creĸterea ĸomajului. 

Pentru absorbŞia forŞei de muncŁ rezultate din acest posibil ñĸomaj tehnologicò este 

necesarŁ ´ncurajarea creŁrii de mici ´ntreprinderi, mai mobile ĸi mai dinamice, precum ĸi 
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dezvoltarea ramurii serviciilor. Ċn acest sens, noile tehnologii trebuie sŁ devinŁ un instrument 

pentru crearea de noi locuri de muncŁ. Dar aceastŁ dezvoltare durabilŁ, competitivŁ, poate fi 

obŞinutŁ doar ´ntr-un climat social stabil, coeziv ĸi participativ. 

Conceptul are ´n vedere asigurarea participŁrii locuitorilor la o viaŞŁ culturalŁ activŁ, 

sprijinirea activitŁŞii tuturor cultelor din zonŁ, ´n spiritul ecumenismului, asigurarea condiŞiilor 

necesare pentru ca locuitorii, aparŞin©nd tuturor etniilor, sŁ se simtŁ ñacasŁò, convieŞuind ´n 

armonie ´n zonŁ. Conceptul de dezvoltare acordŁ importanŞa cuvenitŁ asigurŁrii condiŞiilor de 

nivel calitativ ridicat a serviciilor de sŁnŁtate ĸi a celor de asistenŞŁ socialŁ pentru persoanelor ĸi 

grupurilor defavorizate: ĸomeri, handicapaŞi, copiilor instituŞionalizaŞi, a celor rŁmaĸi temporar 

fŁrŁ locuinŞŁ etc. 

Dezvoltarea economicŁ a oraĸului nu poate fi un scop ´n sine. Ea se va realiza pentru a 

´mbunŁtŁŞii nivelul de trai al locuitorilor, pentru a le asigura o viaŞŁ mai bogatŁ ´n conŞinut ĸi mai 

frumoasŁ. Scopul major al conceptului Strategic de Dezvoltare a oraĸului UrlaŞi este asigurarea 

prosperitŁŞii ĸi a calitŁŞii vieŞii locuitorilor, obiectiv universal avut ´n vedere de oricare 

comunitate localŁ ´n dezvoltarea sa. 

Se urmŁreĸte ´mbunŁtŁŞirea habitatului ´n zonŁ, ´n condiŞii ecologice de nivel european, 

asigurarea condiŞiilor optime de locuire ĸi a serviciilor de calitate, ñ´n slujba cetŁŞeanuluiò. Una 

din preocupŁrile esenŞiale ale organelor decizionale din localitate este compatibilizarea legislaŞiei 

locale din competenŞa lor, cu acquis-ul comunitar, acceptat de cŁtre Rom©nia prin acordul 

privind parteneriatul pentru aderarea Rom©niei la Uniunea EuropeanŁ. Pe aceastŁ cale se va 

reafirma, astfel, calitatea de ñpoartŁ deschisŁ spre progresò pe care trebuie sŁ o revendice ĸi 

localitatea noastrŁ. 

Conceptul de Dezvoltare elaborat constituie un tot unitar, echilibrat. MŁsurile preconizate 

´ntr-un anumit domeniu au influenŞŁ evidentŁ ĸi ´n alte domenii, ´mpletindu-se ´n mod armonios, 

iar efectele lor sunt congruente ĸi complementare.  

Implementarea Planului strategic al oraĸului UrlaŞi va genera rezultate directe ĸi indirecte, 

a cŁror sintezŁ este urmŁtoarea: 

- Creĸterea veniturilor bugetului local, ´n termeni reali, cu cel puŞin 40% ca rezultat al 

creĸterii economice, al ´mbunŁtŁŞirii sistemului de colectare a impozitelor ĸi taxelor ï datoritŁ 

sporirii bazei de impozitare prin apariŞia de noi agenŞi economici, edificarea de noi construcŞii pe 

raza oraĸului, sporirea parcului auto la nivel local, prin  atragerea de surse suplimentare dinspre 

bugetul de stat cŁtre bugetul local ĸi prin creĸterea fondurilor proprii, cum sunt cele provenite din 

v©nzŁri, concesionŁri; 

- DistribuŞia raŞionalŁ a cheltuielilor bugetare prin reducerea cheltuielilor aferente 

domeniului de gospodŁrie comunalŁ cu 30%, creĸterea fondurilor destinate culturii cu 20% ĸi 

´nvŁŞŁm©ntului cu 15%, ceea ce va fi posibil prin aplicarea bugetelor pe proiecte, pe domenii 

specifice care se preteazŁ la o asemenea abordare, ĸi in cadrul cŁrora prioritŁŞile bugetare sŁ aibŁ 

fundamentare riguroasŁ, pe baza raportului cost-beneficiu; 

- Majorarea sensibilŁ, cu cel puŞin 50%, a intrŁrilor de capital extern ĸi a altor resurse 

financiare ca urmare a climatului de afaceri stabil, a iniŞiativelor dezvoltate ´n colaborare cu 

Consiliul JudeŞean Prahova ´n vederea implementŁrii de proiecte cu finanŞare externŁ ĸi diverse 

instituŞii ale statului (ARIS, Camera de ComerŞ ĸi Industrie a Rom©niei ĸi a Municipiului 

Bucureĸti); 

- Creĸterea competitivitŁŞii zonei, ca rezultat al normalizŁrii mediului de afaceri, al 

´mbunŁtŁŞirii managementului firmelor, instituŞiilor ĸi modernizŁrii tehnologice ´n domenii de 

v©rf ale producŞiei ĸi serviciilor; 

- Crearea a cel puŞin 3.000 noi locuri de muncŁ, cu prioritate pentru populaŞia aptŁ de 

muncŁ, localŁ, av©nd ca efect reducerea ĸomajului,  pe fondul creĸterii economice ´n toate 

domeniile competitive;  

- Creĸterea veniturilor reale ale populaŞiei cu cel puŞin 20% ; 

- Dezvoltarea continuŁ a instituŞiilor de ´nvŁŞŁm©nt pentru a se asigura resurse umane cu 

grad de instruire ridicat; 
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- Dezvoltarea prioritarŁ a serviciilor financiar-bancare ´n oraĸ, necesare unei dezvoltŁri 

economico-sociale intensive; 

- Dezvoltarea puternicŁ a sectorului ´ntreprinderilor mijlocii ĸi mici, urmare a facilitŁŞilor 

acordate, a activitŁŞii A.J.O.F.M. Prahova ´n vederea formarii continue a cetŁŞenilor, a 

transferului de tehnologii de v©rf precum ĸi prin sprijinirea participŁrii acestora la proiecte bazate 

pe investiŞii publice sau realizate cu finanŞare externŁ ; 

- Realizarea unei economii concurenŞiale prin eliminarea monopolurilor locale, aplicarea 

criteriilor de calitate ĸi eficienŞŁ ´n selectarea executanŞilor ´n domeniul lucrŁrilor ĸi serviciilor 

publice; 

- Valorificarea potenŞialului agricol prin dezvoltarea industriei alimentare ĸi de prelucrare 

a cŁrnii, a fructelor prin corelarea activitŁŞii agenŞilor economici din sectorul producŞiei 

alimentare,cel al producŞiei agricole ĸi cel al comercializŁrii produselor; 

- Creĸterea ponderii, la cel puŞin 35% din totalul agenŞilor economici, a producŁtorilor 

care utilizeazŁ sisteme de asigurare a calitŁŞii (ISO 9000) ĸi tehnologii de v©rf; 

- Agricultura va asigura necesarul de consum al oraĸului (fŁina, zarzavaturi, carne, lapte/ 

derivate) la limita a cel puŞin 40%; 

- Crearea ´n zona VŁii Cricovului ĸi, implicit ĸi ´n oraĸul nostru, a unei reŞele performante 

de prestŁri servicii turistice, de agroturism; 

- Reducerea cu cca. 30 % a pierderilor de apŁ prin demararea lucrŁrilor de reabilitare; 

- Restaurarea monumentelor ĸi muzeului din localitate;   

- ĊmbunŁtŁŞirea semnificativŁ a asistenŞei medicale ĸi sociale ´n oraĸ; 

- Ridicarea calitŁŞii mediului ´nconjurŁtor al zonei ĸi a resurselor naturale la nivelul 

standardelor Uniunii Europene; 

- Creĸterea speranŞei de viaŞŁ cu cel puŞin 2 ani ´n termen de10 ani; 

Implementarea Planului strategic al oraĸului UrlaŞi va fi realizatŁ prin asigurarea 

urmŁtoarelor resurse financiare: 

- fonduri de la Bugetul local; 

- fonduri de la Bugetul de Stat; 

- fonduri guvernamentale, cum a fost de exemplu, Programul de dezvoltare a 

infrastructurii din mediul rural; 

- asistenŞŁ financiarŁ din fondurile Uniunii Europene ĸi din alte surse de finanŞare externŁ 

disponibile.  

            - investiŞii ale agenŞilor economici; 

Obiectivul strategic 

 

 Av©nd ´n vedere situaŞia socio-economicŁ, disparitŁŞile existente la nivel local, 

obiectivele dezvoltŁrii regionale, legislaŞia existentŁ ĸi statutul Rom©niei de ŞarŁ membrŁ a 

Uniunii Europene, obiectivul strategic global este:  

 

Utilizarea eficientŁ a tuturor resurselor fizice ĸi umane, pentru realizarea unei 

dezvoltŁri economice, sociale ĸi de mediu durabile, care sŁ ducŁ pe termen lung la creĸterea 

standardului de viaŞŁ al populaŞiei ĸi la armonizarea coeziunii economice ĸi sociale la nivelul 

oraĸului UrlaŞi. 

 

Orientarea de bazŁ a strategiei o constituie potenŞarea punctelor tari ale oraĸului ´n 

vederea valorificŁrii oportunitŁŞilor de creĸtere ĸi minimizarea efectelor punctelor slabe prin 

eliminarea factorilor care blocheazŁ dezvoltarea.  
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4.2 PrioritŁŞile strategice de dezvoltare localŁ  

 
Prin aceastŁ strategie se urmŁreĸte luarea unor mŁsuri care sŁ permitŁ redresarea economicŁ a 

oraĸului UrlaŞi ĸi ´mbunŁtŁŞirea situaŞiei zonelor cu ´nt©rzieri ´n dezvoltare, lu©nd ´n considerare 

protecŞia socialŁ ĸi conservarea mediului. 

AceastŁ strategie este axatŁ pe urmŁtoarele prioritŁŞi ĸi mŁsuri: 

 

Prioritatea I ï Dezvoltarea infrastructurii (transport, utilitati publice si reabilitare urbana)  

Masura 1.1 Dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport 

 si comunicatii  

Masura 1.2 Dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii de utilitati publice si 

 reabilitare urbana  

 

Prioritatea II -  ĊmbunŁtŁŞirea sistemelor de management sectorial de mediu  

Masura 2.1. Dezvoltarea sistemelor specifice de management al resurselor de apŁ  

Masura 2.2 Construirea ĸi modernizarea sistemelor specifice de management al deĸeurilor  

Masura 2.3. Reducerea impactului deĸeurilor asupra mediului  

Masura 2.4. ĊmbunŁtŁŞirea calitŁŞii managementului deĸeurilor 

 

Prioritatea III -  Sprijinirea afacerilor, creĸterea ocupŁrii, dezvoltarea resurse umane 

Masura 3.1.Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaŞii specifice ĸi promovarea produselor  

industriale ĸi a serviciilor pe piaŞa internŁ ĸi externŁ  

Masura 3.2 Promovarea mŁsurilor active de ocupare a forŞei de muncŁ disponibilŁ ĸi dezvoltarea  

sistemului de formare profesionalŁ iniŞialŁ ĸi continuŁ 

 

Prioritatea IV -  Dezvoltare ruralŁ  

Masura 4.1ĊmbunŁtŁŞirea calitŁŞii producŞiei ĸi produselor agricole 

Masura 4.2 Imbunatatirea mediului si a spatiului rural  

Masura 4.2.Dezvoltarea ĸi diversificarea  sectorului agricol  

Masura 4.3. Promovarea iniŞiativelor locale ĂLeaderò  

 

Prioritatea V -  Dezvoltare infrastructura sanitara si asistenŞŁ socialŁ  

Masura 5.1. Dezvoltarea ĸi modernizarea infrastructurii de sŁnŁtate  

Msura 5.2. ĊmbunŁtŁŞirea ĸi extinderea sistemului de servicii sociale ĸi comunitare  

 

Prioritatea VI ï Cultura si invatamant  

Masura 6.1 Dezvoltarea si diversificarea ofertei culturale  

Masura 6.2 Modernizarea infrastructurii si achizitionarea dotarilor necesare desfasurarii  

activitatilor culturale  

Masura 6.3. Cresterea gradului de participare a locuitorilor orasului Urlati la activitatile culturale 

desfasurate in oras  

Masura 6.4. Dezvoltarea ĸi modernizarea infrastructurii ĸcolare  

 

Prioritatea VII ï Turism  

Masura 7.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice  

 

PRIORITATEA VII I:  Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea  

durabila a patrimoniului cultural   

Masura 8.1. Conservarea, protejarea, promovarea Ἠi dezvoltarea patrimoniului natural Ἠi cultural 

Masura 8.2.  Realizarea de acἪiuni destinate ´mbunŁtŁἪirii mediului urban, revitalizŁrii orasului,  

reducerii poluŁrii aerului Ἠi promovŁrii mŁsurilor de reducere a zgomotului  
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Masura 8.3. Protejarea mediului urban si cresterea calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor 

orasului Urlati  

 

PRIORITATEA IX - Eficientizarea ĸi modernizarea administraŞiei publice  

Masura 9.1. Dezvoltarea capacitŁŞii administrative  

Masura 9.2. ĊntŁrirea legŁturilor interinstituŞionale  

 

PRIORITATEA X - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon  

Masura 10.1 Sprijinirea eficienἪei energetice, a gestionŁrii inteligente a energiei Ἠi a utilizŁrii 

energiei din surse regenerabile ´n infrastructurile publice, inclusiv ´n clŁdirile publice, Ἠi ´n 

sectorul locuinἪelor 

 

PRIORITATEA XI: ĊmbunŁtŁἪirea infrastructurii rutiere de importanἪŁ regional 

Masura 11.1  Stimularea mobilitŁἪii regionale prin conectarea nodurilor secundare Ἠi terἪiare la 

infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale 
 
 

PRIORITATEA I  - Dezvoltarea infrastructurii (transport, reabilitare urbanŁ, 

utilitŁŞi publice, cladiri publice) 

 

          Dezvoltarea economicŁ durabilŁ a oraĸului are ca suport o bunŁ infrastructurŁ de transport 

pentru a deservi toate sectoarele economice, pentru a facilita accesul la comunicaŞiile din judeŞ. 

CondiŞiile necesare  pentru  creĸterea economicŁ, dezvoltarea  ĸi diversificarea pieŞei muncii ´n 

oraĸul UrlaŞi decurg din crearea sau ´mbunŁtŁŞirea domeniilor de transport, mediu, reabilitare 

urbanŁ, utilitŁŞi publice. Calitatea nesatisfŁcŁtoare a infrastructurii sau chiar lipsa acesteia 

´mpiedicŁ dezvoltarea localitŁŞilor componente ale oraĸului, ´n principal. 

Aceasta este direcŞia strategicŁ cŁreia i se acordŁ cea mai mare importanŞŁ la nivelul 

oraĸului UrlaŞi, conĸtienŞi fiind de faptul cŁ, numai beneficiind de o modernŁ infrastructurŁ 

tehnicŁ ĸi economicŁ, putem spune cŁ oraĸul nostru poate deveni un oraĸ european. 

Pentru a putea moderniza ĸi reabilita infrastructura oraĸului se fac proiecte care vor fi 

finanŞate din surse proprii sau din surse externe (guvernamentale sau de la Uniunea EuropeanŁ). 

 ReŞeaua inadecvatŁ de drumuri ĸi accesul dificil reduc mobilitatea populaŞiei, 

disponibilitatea bunurilor de consum ĸi a serviciilor, oportunitŁŞile pentru angajare, funcŞiile 

economice ĸi sociale ale comunitŁŞilor ĸi implicit coeziunea internŁ a acestora. Sprijinul financiar 

pentru investiŞii ´n infrastructurŁ ĸi ´mbunŁtŁŞirea mediului comunitŁŞii conduc la creĸterea 

activitŁŞilor economice ĸi sociale, intensificarea relaŞiilor ĸi prin aceasta, valorificarea 

potenŞialului care ´ncŁ nu a fost suficient exploatat.  

Se va acorda susŞinere financiarŁ ĸi se vor cŁuta surse de finanŞare extrabugetare pentru 

lucrŁri din sfera infrastructurii de transport, de comunicaŞii ĸi a infrastructurii din domeniul 

social. 

 ĊmbunŁtŁŞirea infrastructurii va creĸte pe de altŁ parte ĸi atractivitatea oraĸului pentru 

investitori sau potenŞiali investitori.  

Ċn mod concret se va urmŁri: 

Åasigurarea accesibilitŁŞii populaŞiei din localitŁŞile componente la reŞeaua de transport rutier;  

Ådezvoltarea reŞelelor de comunicaŞii; 

Åcrearea premizelor necesare diversificŁrii ofertei industriale ĸi de servicii, a intensificŁrii 

schimburilor comerciale interne ĸi internaŞionale; 

 

Obiective:  

- ´mbunŁtŁŞirea accesibilitŁŞii spre zonele din oraĸ cu potenŞial economic care ´nregistreazŁ 

´nt©rzieri ´n dezvoltare; 

- ´mbunŁtŁŞirea legŁturilor rutiere dintre localitŁŞile componente ĸi oraĸul propriu-zis; 
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Rezultate aĸteptate: 

- cadrul favorabil atragerii de investiŞii ĸi implicit crearea de noi locuri de muncŁ sustenabile;  

- ´mbunŁtŁŞirea infrastructurii locale de transport va determina crearea de legŁturi directe ĸi 

rapide ´ntre agenŞii economici de pe ´ntreaga razŁ a oraĸului ĸi drumul naŞional  DN 1 B, cu efect 

direct asupra ´mbunŁtŁŞirii mediului de afaceri;  

- pe termen lung, ´mbunŁtŁŞirea infrastructurii de transport va duce la creĸterea pregŁtirii ĸi a 

mobilitŁŞii populaŞiei, deci ´n consecinŞŁ a accesului la muncŁ ĸi educaŞie; 

 

MŁsura 1.1. Dezvoltarea, reabilitarea ĸi modernizarea infrastructurii de transport  

 

Obiective Specifice:  

- reabilitarea ĸi dezvoltarea infrastructurii de transport, cu scopul de a crea cadrul 

favorabil atragerii de investiŞii, promovŁrii creĸterii economice ĸi creŁrii de locuri de 

muncŁ sustenabile;  

- asigurarea de catre primarie a unei calitati ridicate a domeniului public si privat al 

localitatii, respective a tuturor conditiilor necesare pentru a induce cetatenilor sentimentul 

de confort si siguranta; 

- accesul facil la toate strazile componente ale oraĸului. 

 

AcŞiuni: 

- Realizarea de studii de trafic, studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru modernizarea si 

reabilitarea drumurilor; 

- Reabilitarea, modernizarea ĸi extinderea drumurilor locale; 

- Realizarea unui plan de derulare a lucrarilor de reabilitare / extindere infrastructura (rutiera 

corelat cu alte retele de utilitati); 

- Modernizarea strazilor neasfaltate din oras; 

- Refacerea covoarelor asfaltice; 

- Cresterea duratei de exploatare a drumurilor existente prin aplicarea unor tehnologii 

moderne, de reabilitare si modernizare a acestora; 

- Constructia si reabilitarea trotuarelor astfel incat acestea sa poata asigura circulatia 

corespunzatoare a pietonilor; 

- Construirea, reabilitarea si modernizarea podurilor si podetelor din oras; 

- Intretinerea santurilor pluviale pentru gestionarea corespunzatoare a surplusului de apa si 

evitarea cresterii nivelului panzei freatice din orasul Urlati; 

- Inlocuirea semnelor de circulatie necorespunzatoare; 

- Extinderea  si modernizarea parcarilor din oras. 

 

 In anul 2017, in baza contractului de executie de lucrari nr. 10595 din 08.06.2016 a fost 

finalizat obiectivul de investitii ĂReabilitarea Ἠi modernizarea strŁzilor Nuferilor, Crinului, 

Viitor, Nucilor, Florilor Ἠi Berzeiò. Valoarea initiala contractului de executie lucrari a fost de 

2.211.221 lei, fara T.V.A. Strazile care au facut obiectul proiectului se afla situate in partea de S-

V a orasului.Lungimea proiectata a strazilor reabilitate si modernizate a fost de 3328,02 ml, cu o 

suprafata totala de 15010.18 mp. S-a mentinut traseul existent al strazilor, fara sa fie afectate 

retelele aeriene si proprietatile existente.Profilul transversal al strazilor a fost realizat cu unul sau 

doua trotuare, in functie de latimea trameistradale. 

           Colectarea apelor pluviale s-a facut prin rigole, cu scurgere gravitaἪionala in canalizarea 

oraἨului. 
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          Grosimea sistemului rutier adoptat pentru ranforsarea sistemului rutier asigurŁ o portanἪŁ 

capabilŁ sŁ suporte traficul existent Ἠi cel de perspectivŁ, precum Ἠi a unui confort Ἠi a unei 

siguranἪe pentru desfŁἨurarea traficului in condiἪii normale. 

            Sistemul rutier adoptat este: 

            - BA16 ï 4 cm 

            - BAD20 ï 6 cm 

            - Balast ï 20 cm  

            - PiatrŁ spartŁ ï 20 cm; 

            - Nisip  ï 7 cm 

            Trotuarele au urmŁtorul sistem rutier: 

            - balast ï 15 cm; 

            - beton C15/20 ï 10 cm; 

            - BA8 ï 4 cm 

            La delimitarea trotuarului de stradŁ s-au utilizat borduri mari 20x25x50, iar delimitarea 

trotuarului de spaἪiul verde ce se creeazŁ ´ntre trotuar Ἠi limita de proprietate s-a realizat cu 

borduri mici 10x15x50. 

Pentru realizarea sistemului rutier adoptat s-a sŁpat pe o ad©ncime medie de 60 cm Ἠi s-a 

adŁugat straturile mai sus menἪionate. 

Indicatorii tehnico-economici  privind realizarea obiectivului de investiŞii mai sus 

menŞionat  au fost aprobati prin H.C.L. Urlati nr. 134 din 09.12.2015. 

 

 Tot in anul 2016, a fost incheiat contractul de executie lucrari nr. 19108 din 27.10.2016, 

avand ca obiect ñReabilitare si modernizare str. 1 Mai si 30 Decembrie, pana la intersectia 

cu str. Stadionuluiò, pretul convenit pentru indeplinirea contractului fiind de 3.393.246,27 lei, 

fara T.V.A. In plan, traseul proiectat a urmarit traseul existent al strazii, iar acolo unde a fost 

necesar s-au corectat elementele geometrice ale axei strazilor, precum si racordarea marginilor 

partilor carosabile in zona intersectiilor. Strazile 1 Mai si 30 Decembrie sunt delimitate astfel:  

- Strada 1 Mai - are o lungime de 2831.32 m si o lungime reabilitata de 2831.32 m  

- Strada 30 Decembrie - are o lungime de 208.80 m si o lungime reabilitata de 208.80 m 

Strazile se ´ncadreazŁ ´n clasa de trafic usor, iar categoria de importanŞŁ este ñCò (construcŞii 

de importanŞŁ normalŁ, conform HGR 261/94). Din punct de vedere administrativ, strazile 

reabilitate se situeaza in Orasul Urlati si reprezinta doua artere rutiere relativ importante ale 

orasului, avand o lungime cumulata de cca 3040.12 ml, incluzand toate elementele necesare 

reabilitarii.  

In prezent, este in derulare procedura simplificata de achizitie publica avand ca obiect P.T., 

asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivele de investitii: lot 1 

"Reabilitare si modernizare strazi faza a II a: strazile Cricov, Panselelor, Aleea Serii, 16 

Februarie, Gradinitei, Stadionului si Libertatii"  si lot 2 "Modernizare strada Narciselor".  

Valoarea estimata a contractelor este de 4.417.793,05 lei, fara TVA, rezultata din insumarea 

valorilor estimate ale celor 2 loturi (valoarea estimata  a lotului 1  este de 3460451.57 lei, fara 

T.V.A., valoarea estimata a lotului  2 este de 957.341,48 lei, fara T.V.A.) 

 Valorile estimate sunt in conformitate cu Devizele generale din studiile de fezabilitate, fara  

cheltuielile aferente intocmirii studiului de fezabilitate, inclusiv studii de teren aferente (ridicari 

topo, studiu geo si expertiza tehnica), precum si cheltuielile ce urmeaza a fi efectuate de  

Autoritatea Contractanta (3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, 3.4 

Organizarea procedurilor de achizitie, 3.5 Consultanta) si valoarea cheltuielilor diverse si 

neprevazute. 

Prin implementarea obiectivului de investitii ñReabilitare si modernizare strazi faza a II a: 

strazile Cricov, Panselelor, Aleea Serii, 16 Februarie, Gradinitei, Stadionului si Libertatii" se 

urmareste reabilitarea si modernizarea strazilor pe o lungime de 2975 km., 16340 mp. parte 
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carosabila, trotuare cu suprafata de 2677 mp., bordure mare 5853 ml., bordure mica 2705 ml., 29 

semne rutiere. Durata de executie a lucrarilor 3 luni. 

Lungimea traseului aferent strazii Narciselor este de 786 ml, latime parte carosabila 4.00-

5.00-6.00 m, suprafata carosabil: 4298 mp, trotuare 485 mp, bordura 20x25 - 1467 ml, bordura 

10x15 - 805 ml, guri de scurgere 22 ml. Durata de executie a lucrarilor 3 luni. 

De asemenea, urmeaza a se initia procedura de achizitie publica privind intocmirea studiului 

de fezabilitate pentru reabilitarea si modernizareastrazilor: Arionestii Noi, Liliacului, Lalelelor, 

Macului, Viorelelor. 

Ċn urmŁtorii ani trebuie reabilitate ĸi modernizate toate strŁzile si drumurile locale,precum 

sitoate podeŞele ce asigurŁ calea de acces a locuitorilor din localitŁŞile componente ale oraĸului, 

iar firmele operatoare de transport public vor trebui sŁ-ĸi mŁreascŁ parcul auto, proporŞional cu 

creĸterea numŁrului populaŞiei ĸi, ´n special cu a forŞei de muncŁ active ´n alte localitŁŞi.   

 

MŁsura 1.2. Dezvoltarea, reabilitarea ĸi modernizarea infrastructurii de utilitŁŞi publice,  

reabilitare urbanŁ 

 

Obiective Specifice:  

 - modernizarea, reabilitarea si extinderea infrastructurii tehnico-edilitare a orasului, astfel 

incat orasul Urlati sa se dezvolte durabil si sa ofere cetatenilor sai servicii la standard europene; 

- reabilitarea ĸi dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apŁ, cu scopul de a asigura 

alimentarea cu apŁ tuturor locuitorilor din oraĸ ĸi de a crea cadrul favorabil atragerii de investiŞii 

´n  zona;  

- crearea unor condiŞii decente de trai pentru toŞi locuitorii oraĸului;  

- reabilitarea ĸi extinderea reŞelei de canalizare ´n toate zonele oraĸului; 

- reabilitarea reŞelei de iluminat public; 

- extinderea reŞelei de alimentare cu gaze; 

 

AcŞiuni: 

¶ Alinierea sistemelor publice de alimentare cu apa si canalizare la obiectivele europene 

privind furnizarea apei potabile si epurarea apelor uzate, prin: 

- extinderea reŞelei de alimentare cu apŁ a oraĸului, pana la un grad de acoperire de 100% a 

populatiei; 

- reabilitarea ĸi modernizarea reŞelei de alimentare cu apŁ; 

- extinderea reŞelei de canalizare, pana la un grad de acoperire de 100% a populatiei; 

- eliminarea foselor septice, pentru a reduce gradul de poluare a solului si subsolului; 

- reabilitare ĸi modernizare StaŞie de epurare a apelor uzate; 

- extindere reŞea de colectare a apelor uzate ĸi ´n localitŁŞile componente ale oraĸului. 

¶ Mentinerea unui sistem integrat de management al deseurilor si promovarea unui mediu 

curat, prin: 

- Realizarea unei statii de sortare pentru recuperearea deseurilor; 

- Realizarea unei cercetari privind posibilitatile de recuperare si reciclare a deseurilor menajere 

si industriale produse in orasul Urlati; 

- Achizitionarea de echipamente pentru maturatul stradal; 

- Achizitionarea de echipamente pentru deszapezire; 

- Achizitionarea de utilaje; 

- Dezvoltarea de campanii pentru a stimuli agentii economici din oras sa deruleze actiunide 

protectia mediului; 

- Derularea de campanii de informare in scoli si gradinite si promovarea in cadrul activitatii 

scolare a unor zile ñverziò, prin desfasurareade actiuni de ecologizare a unor zone 

limitrofeorasului si/sau de plantare a unor pomi. 



 

80 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul 

autorităților administrației publice locale ale orașelor din 

România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a Oraşului Urlati 

 

¶ Reducerea consumului de energie conventional si promovarea utilizarii surselor de 

energiene conventionale/ regenerabile, prin: 

- Constructia unei centrale fotovoltaice pentru alimentarea cu energie regenerabila a unor 

institutii publice; 

- Realizarea unor studii privind potentialul local in producerea de energie regenerabila din 

diferite surse (eoliana, solara,etc). 

- Realizarea de parteneriate public - privat sau stimularea investitorilor privati pentru utilizarea 

energiilor regenerabile in orasul Urlati; 

- Proiect de valorificare a energiilor regenerabile pentru institutii publice prin inlocuirea sau 

completarea sistemelor clasice de incalzire; 

- Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din orasul Urlati; 

- Reabilitarea termica a unitatilor de invatamant si de sanatate din oras; 

- Informarea cetatenilor privind programul ñCasa verdeò in vederea accesarii de catre acestia 

afondurilor nerambursabile destinate utilizariienergiei regenerabile in gospodarii. 

- Extinderea si dezvoltarea unui serviciu de iluminat public bazat pe tehnologie performanta, 

care sa promoveze utilizarea energiei regenerabile; 

¶ Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor publice 

 

 

Sistemul de alimentare cu apa si, implicit, reteaua de alimentare cu apa se afla in prezent in 

proprietatea Primariei Oras Urlati si in exploatarea S.C.Hidro Prahova S.A. 

In anul 2016 a fost implementat obiectivul de investitii„Reabilitare retea apa Str. 1 Mai – 

Pct. Cladirea Veche Liceu – intrare oras”, valoare estimatŁ a proiectului fiind de 789.304 lei, 

fŁrŁ TVA (178.101 Euro). Lucrarile au fost executate in baza Proiectului Tehnic nr. 461/2015 - 

ĂReabilitare retea apa Str. 1 Mai ï Pct. Cladirea Veche Liceu ï intrare orasò, pe o lungime de 

3630 m, si au constat in  reabilitarea conductelor de alimentare cu apa, contorizarea 

consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa (montarea de bransamente, camine de 

apometre, montare hidranti s.a.)  

In anul 2017, a fost initiata procedura de achizitie publica privind reabilitarea retelei de 

alimentare cu apa pe strazile Arionestii Noi, Lalelelor, Liliacului, pe o lungime estimata de 2600 

ml, precum si reabilitarea retelei de canalizare pe strazile, pe o lungime estimata de 530 ml. 

Sistemul de alimentare cu apa curenta existent in prezent pe strazile Arionestii Noi, Lalelelor, 

Liliacului este format din conducte din oŞel neprotejat ĸi aceasta modificŁ mult calitatea apei 

transportate ceea ce afecteaza sanatatea, siguranta populatiei si activitatile prevazute in zona. 

Deasemenea, pe parcursul exploatŁrii acesteia s-au  ´nregistrat mai multe avarii, reteaua avand o 

vechime de 36 ani de la darea in folosinta.Sistemul pentru stingerea incendiilor este inexistent pe 

aceste strazi ceea ce contravine Normativelor de securitate la incendiu  si reglementarilor tehnice 

in vigoare. 

De asemenea, ´n urmŁtorii ani, ´n funcŞie de fondurile disponibile, se are ´n vedere 

reabilitarea reŞelei de alimentare cu apŁ din oraĸ, pe strŁzile care necesita inlocuirea conductei, 

precum si extinderea retelei de apa, in zonele nealimentate in prezent. 

Cum actuala sursŁ de alimentare cu apŁ a oraĸului, comunŁ cu cea a oraĸului Mizil, nu 

corespunde din punctul de vedere al debitului, exist©nd ´ntreruperi ´n alimentarea cu apŁ in 

perioada sezonului cald, o altŁ acŞiune strategicŁ, avutŁ ´n vedere, este cea de alimentare cu apŁ a 

oraĸului, ´n sistem gravitaŞional, cu noi bazine de colectare situate ´n zona Orzoaia de Sus. Se 

studiazŁ, de asemenea, de c©Şiva ani, exist©nd ĸi un memoriu tehnic ´n acest sens, problema 

alimentŁrii cu apa ´n sistem gravitaŞional a ´ntregului oraĸ, pornind de la o sursŁ de apŁ (un izvor 

de la Izeĸti) ĸi de la douŁ mari bazine colectoare, situate ´n zona Conacului Bellu din oraĸ. Este 

un proiect viabil, pentru care se aĸteaptŁ posibilitatea finanŞŁrii pe baza Fondurilor Structurale ĸi 

de Coeziune. 
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 S-a reuĸit problema contorizŁrii alimentŁrii cu apŁ ´n oraĸ, ´n procent de 100%, 

elimin©ndu-se astfel o parte din pierderi, operatorul principal care rŁspunde de reŞeaua de 

alimentare cu apŁ ĸi canalizare, asa cum s-a mentionat anterior fiind  S.C. Hidro Prahova S.A.. 

  

Ċn privinŞa sistemului de colectare a apelor menajere uzate ĸi a apelor pluviale se poate 

preciza faptul cŁ oraĸul UrlaŞi este canalizat ´n sistem divizor, av©nd o reŞea de colectare cu 

diametre Dn 250 ï Dn 300 ĸi un colector principal Dn 600, care transporta apele uzate la staŞia 

de epurare orŁĸeneascŁ. 

 Nici reŞeaua de canalizare nu acoperŁ ´ntreaga suprafaŞa a oraĸului, ´nt©lnindu-se multe 

zone unde este inexistentŁ (ca de exemplu, strada 30 Decembrie, Colonia 11 Iunie ĸi ´n multe din 

cartierele oraĸului). 

 O altŁ acŞiune strategicŁ prioritarŁ o constituie extinderea reŞelei de canalizare atat pe 

strazile orasului, cat ĸi ´n cartierele orasului, prin implementarea Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Prahova, pentru perioada 2014-2020, 

proiect implementat de S.C. Hidro Prahova S.A. 

 U.A.T. Orasul Urlati este membruin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

ñParteneriatul pentru managenentul apei ïPrahovaò, punand la dispozitie terenul aferent 

reabilitarii si modernizarii statiei de epurare a orasului Urlati, prin proiectul POSMEDIU 

ñReabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahovaò, conform 

H.C.L. nr. 33 din 28.03.2013. 

  

In prezent, exista in derulare un contract de executie lucrari pentru extinderea reŞelei de 

iluminat public, urmand sa se initieze procedura de achizitie publica privind modernizarea retelei 

de iluminat pe strada 1 Mai. De asemenea, au fost achizitionate 295 lampi de iluminat stradal, cu 

tehnologie LED, cu puterea de 36 W, care sa le inlocuiasca pe cele vechi, cu puterea de 70 W, 

aflate in zona centrala a orasului si pe strazile laterale. Modernizarea si extinderea retelei de 

iluminat reprezinta tot o prioritate pentru Orasul Urlati. 

 

In ceea ce priveste reteaua de alimentare cu gaze, se urmareste extinderea acesteia pe 

strazile Valea Crangului, Maruntis, Valea Urloii, Cherba, Valea Seman, Jercalai, prin incheierea 

unui parteneriat public privat cu furnizorul de  gaze naturale, respectiv ENGIE ROMANIA S.A. 

 

 

PRIORITATEA II  - ĊmbunŁtŁŞirea sistemelor de management sectorial de mediu 

 

AcŞiunile legate de  ´mbunŁtŁŞirea calitŁŞii vieŞii  au drept scop construirea unui mediu 

comun atractiv inclusiv ´n zonele mai puŞin dezvoltate. Un accent deosebit se va pune pe: 

¶ armonizarea cu standardele europene ´n domeniul protecŞiei mediului;  

¶ armonizarea cu standardele europene ´n domeniul calitŁŞii apei potabile, a tratŁrii apelor 
menajere; 

 

Obiectiv: 

- protecŞia mediului ĸi prezervarea resurselor naturale; 

 

Rezultate aĸteptate: 

- armonizarea cu standardele europene ´n domeniul asigurŁrii calitŁŞii apei potabile, a tratŁrii 

apelor menajere, are drept scop asigurarea unui standard de viaŞŁ ridicat al locuitorilor;  

- conservarea, protecŞia ĸi igienizarea mediului prin retehnologizare, prin utilizarea de tehnologii 

nepoluante ĸi asanarea zonelor degradate prin activitŁŞi industriale va duce la un mediu mai curat 

cu efecte directe asupra stŁrii de sŁnŁtate a locuitorilor ĸi a creĸterii speranŞei de viaŞŁ a acestora;  
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- implementarea acŞiunilor va duce la stimularea parteneriatului ´ntre administraŞia publicŁ, 

ONG-uri ĸi firmele private ´n scopul creŁrii unei infrastructuri capabile sŁ asigure valorificarea 

deĸeurilor prin aplicarea unor tehnologii noi ĸi nepoluante;  

- va creĸte numŁrul de societŁŞi comerciale specializate ´n colectarea ĸi valorificarea deĸeurilor ĸi 

implicit se vor crea noi locuri de muncŁ;  

- acŞiunile vor avea ĸi un efect indirect asupra creĸterii gradului de educaŞie a populaŞiei ´n ceea 

ce priveĸte asigurarea unui mediu de viaŞŁ curat ĸi sŁnŁtos. 

 

 MŁsuri: 

MŁsura 2.1. Dezvoltarea sistemelor specifice de management al resurselor de apŁ  

MŁsura 2.2. Construirea ĸi modernizarea sistemelor specifice de management al deĸeurilor 

MŁsura 2.3. Reducerea impactului deĸeurilor asupra mediului 

MŁsura 2.4. ĊmbunŁtŁŞirea calitŁŞii managementului deĸeurilor 

  

MŁsura 2.1. Dezvoltarea sistemelor specifice de management al resurselor de apŁ.  

 

Obiective Specifice:  

-´mbunŁtŁŞirea calitŁŞii vieŞii pentru locuitorii oraĸului UrlaŞi prin asigurarea la standarde 

europene a calitŁŞii apei potabile, a tratŁrii apelor menajare ĸi a gestionŁrii deĸeurilor;  

-´mbunŁtŁŞirea alimentaŞiei cu apŁ a localitŁŞilor; 

-suplimentarea debitelor ĸi transportul apei ´n zone cu deficit de apŁ (Valea Cr©ngului, Valea 

Seman, Cherba, Valea Pietrii, JercŁlŁi, Valea Urloii); 

-creĸterea oportunitŁŞilor de investiŞii ´n special ´n domeniul turismului ĸi al activitŁŞilor de 

protecŞie a mediului. 

 

AcŞiuni:  

MŁsura va consta ´n acŞiuni pentru: 

- Reabilitarea, modernizarea ĸi extinderea reŞelelor de alimentare cu apŁ potabilŁ a oraĸului; 

-  Identificarea  de noi surse de apŁ potabilŁ (alimentarea ´n sistem gravitaŞional de la Izeĸti)  

-   Reabilitarea, modernizarea ĸi extinderea reŞelelor de canalizare ĸi staŞiei de epurare; 

-   ApŁrarea ´mpotriva efectelor distructive ale apei prin ´nfiinŞarea ĸi realizarea lucrŁrilor de 

´ndiguiri de maluri ĸi regularizŁri ale cursurilor de ape; 

-   Asigurarea calitŁŞii surselor de apŁ prin realizarea sistemelor de canalizare a apei uzate ĸi 

epurarea acestora la parametrii prevŁzuŞi ´n standardele actuale; 

-     Realizarea sistemului de alimentare cu apŁ ´n localitŁŞile componente tehnice; 

 

MŁsura 2.2. Construirea ĸi modernizarea sistemelor specifice de management al deĸeurilor 

 

Obiective Specifice:  

AcŞiuni de protecŞie a mediului prin interzicerea depozitŁrii deĸeurilor pe ´ntreg teritoriul 

administrativ al oraĸului. 

 

AcŞiuni 

- Realizarea unie staŞii de transfer, sortare, ĸi depozitare a deĸeurilor de cŁtre firma ce a luat ´n 

concesiune serviciul public de salubrizare a oraĸului ï S.C. Floricon Salub S.R.L. C©mpina; 

-  Neutralizarea deĸeurilor toxice; 

-  IniŞierea ĸi derularea de programe de educaŞie ecologicׅ ĸi protecŞia mediului;  

- IniŞierea ĸi derularea de proiecte de conĸtientizare a publicului ´n ceea ce priveĸte 

implementarea acquis-ului comunitar ´n domeniul protecŞiei mediului. 
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MŁsura 2.3. Reducerea impactului deĸeurilor asupra mediului. 

 

AdministraŞia publicŁ localŁ ´ĸi propune stimularea societŁŞii de salubritate existente de a 

realiza acest program ĸi de atragere a noilor investitori ´n domeniul gestionŁrii deĸeurilor. 

 AcŞiuni care trebuie realizate ĸi care contribuie ´n acelaĸi timp la implementarea 

prevederilor Directivelor 1999/31/CE ĸi 2000/76/CE sunt: 

Á realizarea unei reŞele de colectare/colectare selectivŁ, transport ĸi transfer, 

reciclare ĸi valorificare; 

Á reducerea cantitŁŞii de deĸeuri biodegradabile depozitate; 

Á ´nchiderea depozitului de deĸeuri orŁĸeneĸti necomform; ecologizarea 

amplasamentului; 

Á extinderea zonelor deservite de serviciul de salubritate (extinderea colectŁrii 

deĸeurilor); 

Á campanii de informare ĸi conĸtientizare/educare. 

Astfel, se vor urmŁri ĸi se va avea ´n vedere implementarea colectŁrii selective la sursŁ a 

deĸeurilor (ambalaje, deĸeuri organice ĸi restul deĸeurilor menajere) precum ĸi asigurarea 

volumului ĸi numŁrului suficient de containere pe tipuri de deĸeuri ´n funcŞie de tipul clŁdirilor ĸi 

a numŁrului de locuitori. De asemenea, se vor crea condiŞii ca ´ntreaga cantitate de deĸeuri 

menajere sŁ poatŁ fi colectatŁ ĸi sŁ nu se practice moduri de eliminare ilegale. Consiliul local va 

trebui sŁ fie responsabil de realizarea acestor programe. 

Av©nd ´n vedere impactul negativ al arderii deĸeurilor asupra mediului, se interzice 

construirea de incineratoare de deĸeuri pe teritoriul administrativ al oraĸului UrlaŞi. 

Pentru minimizarea costurilor ĸi a impactului ecologic, ´n special asupra populaŞiei va fi 

necesarŁ optimizarea activitŁŞilor de transport c©t mai mult posibil. Principalele mŁsuri prevŁzute 

pentru optimizarea condiŞiilor de transport a deĸeurilor vor fi: 

- utilizarea pentru colectarea deĸeurilor a unor vehicule cu emisii reduse de noxe (zgomot ĸi gaze 

de eĸapament); 

- adaptarea autovehiculelor de colectare ĸi transport ´n funcŞie de condiŞiile de drum, structura 

localitŁŞii ĸi structura arhitecturalŁ a diferitelor clŁdiri; 

- optimizarea distanŞelor de transport pentru utilizarea la maxim a capacitŁŞii autovehiculelor de 

transport. 

 

MŁsura 2.4. ĊmbunŁtŁŞirea calitŁŞii managementului deĸeurilor. 

 

Ċn ierarhia opŞiunilor de gestionare a deĸeurilor inclusŁ at©t ´n reglementŁrile Uniunii 

Europene c©t ĸi ´n cele naŞionale, recuperarea/reciclarea/ valorificarea, reprezintŁ o prioritate 

aflatŁ ´naintea eliminŁrii prin depozitare.  

AcŞiuni  necesare pentru implementarea cerinŞelor Directivei 1999/31/CE:  

 - asigurarea continuitŁŞii serviciilor; 

 -asigurarea criteriilor de suportabilitate economicŁ din partea cetŁŞenilor; 

-reducerea impactului asupra mediului a rampei de gunoi a oraĸului, ecoligizarea zonei, 

prin crearea unei perdele de pomi. 

 

PRIORITATEA III  - Sprijinirea afacerilor, creĸterea ocupŁrii, dezvoltarea resurse 

umane 

 

            Un bun mediu de afaceri, c©t ĸi existenŞa unor reale oportunitŁŞi pentru IMM-uri vor 

conduce la creĸterea de ansamblu a economiei oraĸului. Nevoile ´n acest sector sunt mari datoritŁ 

restructurŁrilor din industrie din ultimii 15 ani.  

           Sectorul IMM este cel care absoarbe cel mai important segment de forŞŁ de muncŁ, fiind 

de fapt locomotiva economiei oraĸului ĸi a ´ntregului judeŞ. De aceea, stimularea afacerilor prin 

crearea de locaŞii necesare incubŁrii afacerilor, reprezintŁ o prioritate actualŁ. Creĸterea calitŁŞii 
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managementului ´ntreprinderilor este de asemenea o mŁsurŁ cheie pentru catalizarea dezvoltŁrii 

de afaceri.  

           Promovarea produselor de cŁtre firme pentru a le face cunoscute pe piaŞa internŁ ĸi 

externŁ constituie de asemenea o acŞiune importantŁ.  

           Lu©nd ´n considerare povara pe care ĸomajul o creeazŁ asupra bugetului public ĸi 

presiunea socialŁ pe care o genereazŁ, s-a considerat cŁ soluŞia acestei probleme poate fi gŁsitŁ 

prin susŞinerea creŁrii ĸi dezvoltŁrii de noi companii private, capabile sŁ absoarbŁ surplusul de 

muncitori. Ċn dezvoltarea  socio-economicŁ a  Rom©niei ĸi implicit a judeŞului Prahova ĸi a 

oraĸului UrlaŞi, au apŁrut dupŁ 1990 unele dezechilibre resimŞite ĸi pe piaŞa forŞei de muncŁ. 

ĊmbŁtr©nirea populaŞiei, scŁderea numŁrului populaŞiei active ĸi creĸterea ĸomajului datorat 

proceselor de restructurare, dar ĸi a ineficienŞei sistemului de formare profesionalŁ care sŁ 

rŁspundŁ cerinŞelor pieŞei forŞei de muncŁ, sunt fenomene care impun adoptarea de strategii ´n 

domeniul dezvoltŁrii resurselor umane, care sŁ sprijine reformele din acest domeniu, strategii 

care sŁ acopere at©t sfera educaŞionalŁ, a formŁrii profesionale c©t ĸi pe cea a ocupŁrii populaŞiei.  

ĊmbunŁtŁŞirea nivelului de pregŁtire profesionalŁ ĸi adaptarea acesteia la nevoile 

specifice ale pieŞei muncii sunt esenŞiale pentru ridicarea potenŞialului resurselor umane din 

oraĸ ĸi creĸterea ĸanselor individului pe piaŞa muncii.  

          Ċn cadrul acestei prioritŁŞi se vor avea ´n vedere calificarea ĸi recalificarea forŞei de muncŁ 

´n scopul de a o face mai adaptabilŁ la nevoile ´n continuŁ evoluŞie pe piaŞa muncii, 

´mbunŁtŁŞirea mŁsurilor active de ocupare ca instrument sistemic pentru ´ncurajarea ocupŁrii 

forŞei de muncŁ ĸi promovarea incluziunii sociale a grupurilor defavorizate.  

 

Obiective: 

- ´mbunŁtŁŞirea competenŞelor ´n afaceri, de marketing ĸi promovare a firmelor existente ´n 

vederea creĸterii competitivitŁŞii ĸi a v©nzŁrilor; 

- pregŁtirea IMM-lor pentru accesul produselor ĸi serviciilor lor pe PiaŞa UnicŁ a Uniunii 

Europene ĸi creĸterea atractivitŁŞii acestora ´n faŞa partenerilor de afaceri europeni; 

 -creĸterea flexibilitŁŞii ĸi a mobilitŁŞii profesionale a resurselor umane pe baza ridicŁrii nivelului 

de cunoĸtinŞe ĸi a deprinderilor profesionale;  

-diversificarea, extinderea ĸi creĸterea calitŁŞii serviciilor sociale oferite de autoritatea publicŁ 

localŁ;  

-promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de sprijin pentru persoanele care ´ncep sau 

administreazŁ o afacere.  

 

      Rezultate aĸteptate:  

- atragerea de noi investiŞii ´n oraĸul UrlaŞi;  

- stimularea cooperŁrii dintre sectorul public ĸi cel privat;  

- apariŞia de  noi locuri de muncŁ ĸi scŁderea ratei ĸomajului.  

- reducerea ratei ĸomajului prin crearea unei mai mari mobilitŁŞi pe piaŞa muncii; 

-creĸterea numŁrului de angajaŞi care au urmat cursuri de calificare/ specializare; 

- apariŞia unor ONG-uri ĸi instituŞii publice implicate ´n furnizarea de servicii sociale ´n 

parteneriat cu Consiliul Local UrlaŞi;  

- diversificarea, extinderea ĸi creĸterea calitŁŞii serviciilor sociale oferite de autoritatea publicŁ 

localŁ; 

-creĸterea numŁrului de persoane care beneficiazŁ de ´mbunŁtŁŞirea calitŁŞii serviciilor sociale; 

-promovarea participŁrii persoanelor excluse social la viaŞa culturalŁ ĸi socialŁ a comunitŁŞii; 

-dezvoltarea cunoĸtinŞelor managerilor ´n tehnici de gestionare a firmei, ´n domeniul politicii de 

dezvoltare a resurselor umane, tehnici de marketing, etc  

-creĸterea numŁrului de IMM-uri care ĸi-au ´mbunŁtŁŞit strategiile de dezvoltare a resurselor 

umane, strategii de marketing etc. 
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MŁsuri:  

3.1. Dezvoltarea afacerilor prin crearea unei locaŞii specifice ĸi promovarea produselor 

industriale ĸi a serviciilor pe piaŞa internŁ ĸi externŁ;   

3.2. Promovarea mŁsurilor active de ocupare a forŞei de muncŁ disponibilŁ ĸi dezvoltarea 

sistemului de formare profesionalŁ iniŞialŁ ĸi continuŁ.  

 

Masura 3.1. Dezvoltarea afacerilor prin promovarea produselor industriale ĸi a serviciilor 

pe piaŞa internŁ ĸi externŁ 

 

Obiective Specifice:  

- atragerea de noi investiŞii prin asigurarea unei locaŞii ï Parcul industrial - dotate corespunzŁtor 

din punct de vedere al infrastructurii de utilitŁŞi publice;  

- crearea de noi locuri de muncŁ;  

- creĸterea numŁrului de firme nepoluante care creeazŁ valoare adŁugatŁ mare.  

 

AcŞiuni: 

MŁsura va consta ´n acŞiuni pentru: 

- Dezvoltarea Parcului Industrial; 

- ĊnfiinŞarea unui Centru expoziŞional pentru produsele firmelor locale ĸi ale altor agenŞi 

economici din acelaĸi domeniu de activitate, ´n scopul promovŁrii acestora (nu numai pentru 

producŁtorii agricoli zonali, cu ocazia Zilelor Toamnei); 

- ĊnfiinŞarea de asociaŞii ale oamenilor de afaceri; 

- Demararea unei colaborŁri cu instituŞii ale statului (AgenŞia Rom©nŁ pentru InvestiŞii StrŁine, 

Camera de ComerŞ ĸi Industrie a Rom©niei ĸi a Municipiului Bucureĸti etc.) ´n vederea atragerii 

de noi investitori rom©ni ĸi strŁini.9 

- crearea unei baze de date cu numarul de agenti economici din oras si dimeniul in care acestia 

activeaza. 

 

Masura 3.2. Promovarea mŁsurilor active de ocupare a forŞei de muncŁ disponibilŁ ĸi 

dezvoltarea sistemului de formare profesionalŁ iniŞialŁ ĸi continuŁ  

 

          MŁsura se concentreazŁ asupra a douŁ componente ale formŁrii: formarea profesionalŁ 

iniŞialŁ ĸi cea continuŁ.  

          Se considerŁ cŁ o atenŞie deosebitŁ trebuie sŁ se acorde ´mbunŁtŁŞirii calitŁŞii 

´nvŁŞŁm©ntului, urmŁrindu-se modernizarea sistemului educaŞional ´n vederea oferirii prin 

unitatea de ´nvŁŞŁm©nt a unei pregŁtiri adaptate nevoilor de dezvoltare personalŁ ĸi profesionalŁ 

a elevilor, dar ĸi nevoilor de dezvoltare integratŁ, economicŁ ĸi socialŁ, pe termen mediu ĸi lung 

a localitŁŞii.  

       Ċn noul context economico-social, focalizat pe sectorul privat ĸi pe restructurarea ´ntregii 

economii, se dezvoltŁ o nouŁ legŁturŁ ´ntre sistemul de formare profesionalŁ continuŁ ĸi piaŞa 

muncii. S-a dovedit practic cŁ oferta de formare trebuie sŁ rŁspundŁ cererii unei pieŞe de forŞŁ de 

muncŁ,  iar ĸcolile pot juca un rol activ ´n refacerea comunitŁŞilor, ocup©ndu-se de dezvoltarea 

resurselor umane.  

                                                           
9Un prim pas, în acest sens, a fost demarat în anul 2005, când, la iniţiativa Primarului, Viceprimarului şi Secretarului oraşului au fost 

contactate aceste 2 instituţii. La Agenţia Română pentru Investiţii Străine (ARIS) a fost prezentat un material cu „Oportunităţile de afaceri din 
oraş”, în care au fost sintetizate informaţii din diverse domenii de activitate, o prezentare a oraşului, dar şi a spaţiilor disponibile din oraş. S-a 
făcut o analiză a costurilor operaţionale, pentru a putea prezenta potenţialilor investitori străini o imagine clară despre mediul de afaceri din 
oraş. 

La Camera de Comerţ si Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti a fost prezentat, de asemenea, un material despre oraş, iar 
ulterior, prin intermediul poştei electronice au fost transmise datedespre spaţiile comerciale disponibile din oraş (clădirea Romtelecom, clădirea 
Teleprecizia, diverse terenuri private) sau despre agenţii economici care doreau o colaborare cu alte firme din spaţiul european. 
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         Este importantŁ dezvoltarea unui parteneriat pentru ´nvŁŞŁm©ntul profesional ĸi tehnic, 

stabilit la nivel judeŞean, ´n vederea elaborŁrii unei strategii privind direcŞiile de dezvoltare ´n 

acest domeniu precum ĸi adaptarea curricumului ĸcolar la nevoile pieŞei forŞei de muncŁ.  

         Formarea profesionalŁ continuŁ are drept scop armonizarea nevoilor pieŞei forŞei de muncŁ 

cu cele ale actorilor sociali prin dezvoltarea de programe deschise, care pot urma oricŁrei forme 

de educaŞie iniŞialŁ. 

 

Obiective:  

- sprijinirea ĸomerilor pentru a (re)intra pe piaŞa forŞei de muncŁ prin scheme speciale de 

pregŁtire profesionalŁ, consiliere, tutoriat, mediere ĸi plasare ´n muncŁ;  

- creĸterea adaptŁrii ´ntre pregŁtirea profesionalŁ a forŞei de muncŁ ĸi cerinŞele de pe piaŞa 

muncii. 

 

AcŞiuni: 

MŁsura va consta ´n acŞiuni pentru: 

- intensificarea colaborŁrii cu AgenŞia JudeŞeanŁ de Ocupare a ForŞei de MuncŁ 

Prahova, ´n vederea formŁrii profesionale a adulŞilor; 

- intensificare colaborŁii cu Oficiul JudeŞean de ConsultanŞŁ AgricolŁ Prahova, ´n 

scopul specializŁrii c©t mai multor persoane interesate de agriculturŁ; 

- mŁsuri active de integrare socio-profesionalŁ a persoanelor neangajate aflate ´n 

cŁutarea unui loc de muncŁ  

- ´nfiinŞarea unei ķcoli de Arte ĸi Meserii  

- organizarea de burse a locurilor de muncŁ pentru persoanele de etnie rrom´ 

- servicii de consiliere pentru persoanele adulte ´n vederea integrŁrii profesionale 

- organizarea de programe de pregŁtire iniŞialŁ ĸi continuŁ destinate personalului 

angajat, at©t ´n sectorul public, c©t ĸi ´n cel privat. 

 

PRIORITATEA IV  - Dezvoltarea ruralŁ  

 

 Componenta de dezvoltare ruralŁ a Politicii Agricole Comune (PAC) a c©ĸtigat o atenŞie 

sporitŁ dupŁ elaborarea de cŁtre Comisia Europeana a documentului strategic Agenda 2000, 

devenind asfel al doilea pilon al PAC. Obiectivele politicii de dezvoltare ruralŁ, definite ´n 

Regulamentul Consiliului nr.1257/17 mai 1999 (la care s-a armonizat ĸi legislaŞia rom©nŁ) 

referitor la sprijinul pentru dezvoltarea ruralŁ sunt: 

-ameliorarea exploataŞiilor agricole; 

-garantarea siguranŞei ĸi calitŁŞii produselor agricole; 

-asigurarea unor niveluri stabile ĸi echitabile ale veniturilor fermierilor; 

-protecŞia mediului; 

-dezvoltarea de activitŁŞi complementare ĸi alternative generatoare de locuri de muncŁ, pentru a 

contracara procesul de depopulare a zonelor agricole ĸi a ´ntŁri substanŞa economicŁ ĸi socialŁ a 

zonelor cu caracter rural; 

-´mbunŁtŁŞirea condiŞiilor de muncŁ ĸi viaŞŁ ´n zonele rurale ĸi promovarea ĸanselor egale. 

 Pentru oraĸul UrlaŞi, dezvoltarea ruralŁ trebuie consideratŁ o direcŞie prioritarŁ a strategiei 

de dezvoltare prin care se urmŁreĸte punerea ´n valoare a c©t mai multor  tipurilor de potenŞial ale 

spaŞiului rural:  zootehnia, agricultura vegetalŁ, colectarea ĸi prelucrarea fructelor, piscicultura, 

apicultura, practicarea meĸteĸugurilor, turism rural, agroturism, turism cultural etc.  

 GraŞie HotŁr©rii Consiliului Local de declarare a localitŁŞilor componente ale oraĸului ca 

av©nd caracter rural, se poate stabili, pentru acestea o strategie de dezvoltare ruralŁ, bazatŁ pe 

diversificarea activitŁŞilor agricole generatoare de venituri, pe un bun management al resurselor 

naturale, pe o punere ´n valoare a ´ntregii zone a VŁii R©ului Cricovul SŁrat (de la promovarea 

culturii p©nŁ la cea a turismului).  
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          Ċn cadrul oraĸului se ´nt©lnesc ĸi zone care se confruntŁ cu fenomenul sŁrŁciei, 

caracterizate printr-un consum redus de bunuri ĸi servicii, dar care pot fii revigorate prin 

resursele alternative de venituri ca de exemplu: turismul rural, agroturismul, exploatarea viŞie-de-

vie etc. (cum este cazul noilor crame ´nfiinŞate prin Programul Sapard)  

 Economia ruralŁ, la nivelul oraĸului, bazatŁ ´n principal pe: viticulturŁ, cultivarea 

cerealelor, pomiculturŁ este prea puŞin eficientŁ ´n acest moment, dar respectind legislaŞia 

Politicii Agricole Comune  (PAC), situaŞia pe termen mediu ĸi lung se poate ameliora prin 

adoptarea obiectivelor generale prevŁzute ´n Planul NaŞional de Dezvoltare RuralŁ (PNDR) 

pentru perioada 2014 - 2020:  

-transfer de cunostinte si actiuni de informare (Masura 1); 

- servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatatiilor agricole si servicii de inlocuire in 

cadrul exploatatiei (Masura 2); 

- Investitii in active fixe (Masura 4); 

- Dezvoltarea expoatatiilor si a intreprinderilor (Masura 6); 

- Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale (Masura 7); 

- Investitii in dezvoltarea zonelor forestiere si ameliorarea viabilitatii padurilor (Masura 8); 

- Sprijin pentru infiintarea grupurilor de producatori (Masura 9); 

- Agro-mediu si clima (Masura 10); 

- Agricultura ecologica (Masura 11); 

- Plati zone cu constrangeri natural (Masura 13); 

- Servicii de silvo-mediu, servicii climatice si conservarea padurilor; (Masura 15); 

- Cooperarea (Masura 16); 

- Gestionarea riscurilor (Masura 17); 

- Dezvoltarea locala LEADER (Masura 19). 

 Aceste obiective generale, grupate la r©ndul lor pe obiective strategice ĸi specifice, 

trebuie sŁ reflecte at©t punctele slabe, c©t ĸi punctele tari identificate ´n analiza SWOT, c©t ĸi 

oportunitŁŞile oferite. 

 

Obiective: 

 -investiŞii ´n asociaŞiile agricole (´n vederea modernizŁrii, reducerii costurilor de producŞie, 

asigurarea calitŁŞii produselor, protejŁrii mediului, etc.); 

- formarea profesionalŁ a tinerilor agricultori; 

-creĸterea atractivitŁŞii localitŁŞilor componente, prin asigurarea utilitŁŞilor publice, pentru 

atragerea investiŞiilor strŁine ĸi locale prin folosirea resurselor naturale;  

- protecŞia mediului ´n interacŞiune cu agricultura (inclusiv conservarea peisajului rural); 

-procesarea ĸi promovarea pe piaŞŁ a produselor agricole; 

- cooperarea ´ntre partenerii locali, regionali ´n scopul prezervŁrii moĸtenirii naturale ĸi culturale 

rurale;  

 

Rezultate aĸteptate :  

-apariŞia unor noi societŁŞi comerciale cu activitŁŞi diverse, bazate pe producŞie ĸi servicii;  

-crearea de noi locuri de muncŁ ´n agriculturŁ;  

-creĸterea veniturilor populaŞiei din localitŁŞile componente ale oraĸului;  

-reducerea diferenŞelor dintre localitŁŞile componente, declarate cu caracter rural, ĸi oraĸul 

propriu-zis;  

-creĸterea atractivitŁŞii turistice locale bazate pe unicitate, specific cultural ĸi natural;  

-creĸterea coerenŞei proiectelor ´n accesarea de Fonduri Structurale dedicate dezvoltarii rurale din 

Fondul European pentru AgriculturŁ ĸi Dezvoltare RuralŁ (FEADR)  

 

MŁsuri:  

4.1. ĊmbunŁtŁŞirea calitŁŞii producŞiei ĸi a produselor agricole; 

4.2. ĊmbunŁtŁŞirea mediului ĸi a spaŞiului rural 
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4.3. Dezvoltarea ĸi diversificarea economiei rurale; 

4.4. Promovarea iniŞiativelor locale òLEADERò; 

 

Masura 4.1. ĊmbunŁtŁŞirea calitŁŞii producŞiei ĸi a produselor agricole  
 

Obiective specifice: 

     -  Adaptarea fermierilor la standardele Uniunii Europene; 

      -  Sprijinirea fermierilor ĸi a persoanelor ce-ĸi desfŁĸoarŁ activitatea ´n sectoarele agro-

alimentar ĸi forestier pentru ´mbunŁtŁŞirea capitalului uman 

     -    Asigurarea standardelor de calitate pentru produsele agro-alimentare; 

     -    ĊnfiinŞarea grupurilor de producŁtori. 

-   Transformarea fermelor de semi-subzistenŞŁ ´n exploataŞii agricole viabile. 

-   ĊmbunŁtŁŞirea ĸi dezvoltarea produselor silvice; 

 

AcŞiuni: 

-informarea fermierilor cu privire la PAC, comunicare de standarde europene Ăla poarta 

fermieruluiò  

-acŞiuni de sprijin mediatic ĸi material pentru fermierii care participŁ la schemele de calitate a 

alimentelor. 

- mediatizarea programelor, proiectelor care au avut succes ´n alte zone sau ´n alte localitŁŞi 

ale judeŞului. 

-aplicarea de mŁsuri tranzitorii pentru integrarea ´n politica agricolŁ comunŁ; 

- instalarea tinerilor fermieri; 

- ´mbunŁtŁŞirea valorii economice a pŁdurilor;  

-sprijinirea ´nfiinŞŁrii grupurilor de producŁtori prin acŞiuni informale ĸi sprijin logistic; 

-sprijinirea asociaŞiilor locale de fermieri specializate pe diverse domenii, cum sunt:  

creĸterea de animale, procesare, sau comercializare produse agricole;  

- facilitarea accesului producŁtorilor agricoli la servicii de consultanŞŁ economicŁ, financiarŁ 

ĸi de management;  

- definitivarea cadastrului funciar;  

 

Masura 4.2. ĊmbunŁtŁŞirea mediului ĸi a spaŞiului rural 
 

Obiective specifice: 

     -  Asigurarea utilizŁrii continue a terenurilor agricole, contribuind astfel la menŞinerea 

viabilitŁŞii acestora; 

     -  Promovarea sistemelor agricole durabile; 

     -  Extinderea suprafeŞelor forestiere pe terenurile non-agricole, pentru a contribui la reducerea 

eroziunii solului, prevenirea inundaŞiilor ĸi pentru sprijinirea luptei ´mpotriva condiŞiilor 

climatice. 

 

AcŞiuni: 

- plŁŞi pentru agro-mediu; 

- ´mpŁdurirea pentru prima datŁ, cu specii specifice zonei, a unor terenuri non-agricole; 

- susŞinerea introducerii sau continuŁrii aplicŁrii metodelor agricole de producŞie, compatibile cu 

protecŞia ĸi ´mbuinŁtŁŞirea biodiveristŁŞii, solului, apei ĸi a aerului. 

nformarea fermierilor cu privire la PAC, comunicare de standarde europene Ăla poarta 

fermieruluiò  

-acŞiuni de sprijin mediatic ĸi material pentru fermierii care participŁ la schemele de calitate a 

alimentelor. 

- mediatizarea programelor, proiectelor care au avut succes ´n alte zone sau ´n alte localitŁŞi ale 

judeŞului. 
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-aplicarea de mŁsuri tranzitorii pentru integrarea ´n politica agricolŁ comunŁ. 

-sprijinirea ´nfiinŞŁrii grupurilor de producŁtori prin acŞiuni informale ĸi sprijin logistic. 

-sprijinirea asociaŞiilor locale de fermieri specializate pe diverse domenii, cum sunt:  creĸterea de 

animale, procesare, sau comercializare produse agricole;  

- realizarea de sisteme de apŁ colectoare pentru agriculturŁ ĸi zootehnie; 

 

 

MŁsura: 4.3. Dezvoltarea ĸi diversificarea sectorului agricol   

 

Obiective: 

- creĸterea atractivitŁŞii localitŁŞilor componente; 

-crearea ĸi dezvoltarea micro-´ntreprinderilor; 

- dezvoltarea activitŁŞilor turistice; 

-dezvoltarea serviciilor de bazŁ pentru populaŞie; 

- dezvoltarea activitŁŞilor economice (non-agricole) care vizeazŁ creĸterea numŁrului locurilor de 

muncŁ 

 

AcŞiuni: 

MŁsura va consta ´n acŞiuni pentru: 

- sprijinirea apariŞiei de micro-´ntreprinderi cu activitŁŞi de mecanizare, colectare ĸi 

distribuire a produselor agricole ĸi non-agricole; 

- promovarea activitŁŞilor de agroturism; 

- crearea de parteneriate publice ï organizaŞii non-guvernamentale/ private ´n gŁsirea ĸi 

exploatarea de noi surse de energie: eoliene, solare, biodisel; 

- crearea ĸi modernizarea infrastructurii rurale (´n localitŁŞile componente); 

- ´mbunŁtŁŞirea calitŁŞii vieŞii (mediului social, natural ĸi economic) ´n localitŁŞile 
componente; 

- crearea de activitŁŞi turistice ´n localitŁŞile componente ale oraĸului 

 

 

MŁsura 4.4. Promovarea iniŞiativelor locale ĂLEADERò 

 

Obiective:  

- ĊmbunŁtŁŞirea guvernŁrii locale, prin promovarea potenŞialului endogen al localitŁŞii; 

- Mediatizarea programului ĂLEADERò10 

- ĊnfiinŞarea Grupului de AcŞiune LocalŁ (GAL) pe zona de deal a judeŞului Prahova, ´n care 

oraĸul UrlaŞi va deŞine o pondere semnificativŁ din punct de vedere demografic, economic, 

social-cultural.  

 

AcŞiuni: 

-activitŁŞi de informare despre oportunitŁŞile programului ĂLEADERò; 

-constituirea Grupului de AcŞiune LocalŁ (GAL) cu participare at©t a instituŞiilor publice 

locale c©t ĸi a OrganizaŞiilor non-profit (ONGïuri). Ċn anul 2015 oraĸul UrlaŞi s-a asociat cu 

                                                           
10 Programul LEADER reprezintŁ o nouŁ abordare a DEZVOLTŀRII RURALE care permite selectarea ĸi implementarea proiectelor de 
dezvoltare ruralŁ ´n conformitate cu nevoile locale identificate de actorii comunitŁŞii respective ĸi cu strategiile de dezvoltare localŁ realizate de 

aceĸtia astfel ´nc©t dezvoltarea economicŁ a comunitŁŞii sŁ nu punŁ ´n pericol patrimoniul rural ĸi cultural.  
Programul LEADER se finanŞeazŁ prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare RuralŁ, ´n conformitate cu Regulamentul Consiliului Uniunii 

Europene nr. 1698/2005 din 20 septembrie 2005 ´n proportie de 80 % , restul de 20% fiind asiguraŞi de la bugetul de stat.  

Din perspectiva accesarii fondurilor structurale destinate domeniului agricol se impune formarea unui Grup de AcŞiune LocalŁ, care reprezintŁ 
parteneriate public-private constituite ´n asociaŞii formate din reprezentanŞi ai sectoarelor public, privat ĸi societŁŞii civile din teritoriul respectiv. 

AdministraŞia localŁ este reprezentatŁ ´n proporŞie de 50%, iar societatea civilŁ de 50% din parteneriatul local. Aceste GAL-urile ´ĸi desfŁĸoarŁ 

activitatea pe un teritoriu rural, cu o populaŞie cuprinsŁ ´ntre 10.000 - 100.000 locuitori ĸi densitatea de maximum 150 de locuitori pe km2 ĸi sunt 
motorul de funcŞionare a Programului LEADER deoarece reprezinta interesele locuitorilor ĸi comunitŁŞii rurale, av©nd rolul de a selecta 

proiectele care vor fi finanŞate ´n cadrul strategiei. 
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Albesti-Paleologu, Bucov, Ceptura, Ciorani, DrŁgŁneĸti, Gornet Cricov, IordŁcheanu, Plopu, 

SŁlciile, TŁtaru, Valea CŁlugŁreascŁ ĸi Jilavele din JudeŞul IalomiŞa, ´n vederea ´nfiinŞŁrii 

Parteneriatului GAL Meleagurile Cricovului, conform H.C.L. Urlati nr. 54 din12 Mai 2015. 

Strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului acoperit de parteneriatul Grupul de Actiune 

Locala Meleagurile Cricovului, a fost depusa in vederea evaluarii, la Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale (MADR) in luna aprilie 2016. Valoarea proiectului este de 2.028.837 euro la 

care se va adauga o bonusare in functie de calitatea strategiei. 

In urma Evaluarii Strategiilor de Dezvoltare Locala depuse in cadrul sesiunii 2016 si 

aprobarii Raportului de Evaluare, Strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului acoperit de 

parteneriatul Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului, ï a fost declarata eligibila 

indeplinindu-se si conditiile de bonusare pentru calitatea strategiei, ceea ce va duce la cresterea 

valorii proiectului. 

Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului reprezinta o structura de 

evaluare si selectie micro - proiecte de tip Leader finantate prin Programul National pentru 

Dezvoltare Rurala 2014-2020. 

Obiectivul GAL pentru perioada 2014-2020 este sŁ se transforme ´ntr-un animator al 

teritoriului, stimul©nd prin fondurile europene ´n valoare de 2.708.387,31 Euro finanŞare 

nerambursabilŁ, dezvoltarea multilateralŁ a sectoarelor reprezentative (agriculturŁ, agroturism, 

valorificarea produselor agricole, asocierea producŁtorilor, servicii pentru populaŞie, start-up 

pentru IMM-uri, acŞiuni sociale ĸi de interes comun. 

 

-´n cadrul acestui GAL, se va elabora o strategie de dezvoltare zonalŁ, ca rezultantŁ a tuturor 

strategiilor locale ale administraŞiilor partenere ´n GAL (inclusiv oraĸul UrlaŞi) 

- perfecŞionarea Grupului de AcŞiune LocalŁ pentru dob©ndirea de cunoĸtiinŞe ĸi implicarea ´n 

acŞiunile din teritoriu. 

- identificarea de parteneri regionali sau din celelalte state membre pentru realizarea de  

proiecte transfrontaliere. 

 

PRIORITATEA V  - Dezvoltarea infrastructurii sanitare  ĸi sociale 

 

 Creĸterea nivelului de trai este legatŁ ĸi de modernizarea ĸi reabilitarea infrastructurii 

sistemului de sŁnŁtate ĸi de asistenŞŁ socialŁ, precum ĸi de acŞiuni de prevenire. 

La nivel local, investiŞiile ´n infrastructurile sanitare ĸi sociale care contribuie la 

dezvoltarea locala, reduc©nd inegalitŁŞile ´n ceea ce priveĸte starea de sŁnŁtate ĸi promov©nd 

incluziunea socialŁ prin ´mbunŁtŁŞirea accesului la serviciile  sociale, culturale Ἠi de recreare, 

precum Ἠi trecerea de la serviciile instituἪionale la serviciile prestate de colectivitŁἪile locale, 

constituie o prioritate de investitii. 

 

Obiective: 
- creĸterea accesibilitŁŞii serviciilor de sŁnŁtate, comunitare  Ἠi a celor de nivel secundar, ´n 

special pentru zonele sŁrace Ἠi izolate; 

- ´mbunŁtŁŞirea calitŁŞii serviciilor de sŁnŁtate ĸi  serviciilor sociale; 

- ḿbunŁtŁἪirea calitŁἪii ĸi a  eficienἪei ´ngrijirii spitaliceἨti de urgenἪŁ; 

- creĸterea gradului de acoperire cu servicii sociale. 

 

Rezultate aĸteptate: 

-modernizarea ĸi reabilitarea infrastructurii sistemului de sŁnŁtate ´n concordanŞŁ cu nevoile de 

dezvoltare integratŁ, economicŁ ĸi socialŁ, pe termen mediu ĸi lung a localitŁŞii va avea drept 

rezultat creĸterea standardului de viaŞŁ al locuitorilor;  

-´mbunŁtŁŞirea calitŁŞii serviciilor medicale ´n oraĸ, at©t pentru cetŁŞenii acestuia, c©t ĸi pentru cei 

ai localitŁŞilor situate pe ´ntreaga Vale a Cricovului SŁrat;  

-reducerea inegalitŁŞilor ´n accesul la servicii  de sŁnŁtate calitativ superioare;  
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MŁsuri: 

5.1 Dezvoltarea ĸi modernizarea infrastructurii de sŁnŁtate; 

5.2 ĊmbunŁtŁŞirea ĸi extinderea sistemului de servicii sociale ĸi comunitare. 

 

Masura 5.1 Dezvoltarea ĸi modernizarea infrastructurii de sŁnŁtate 

 

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de sanatare prin: 

- construcἪia/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate 
socio-medicale 

- reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a 

celor provenite din reorganizarea/raŞionalizarea spitalelor mici, ineficiente 

- reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de primiri urgenŞe 

- construcŞia/ dotarea spitalului local; 

- reabilitare/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fŁrŁ 
componentŁ rezidenἪialŁ (centre de zi, centre Ărespiroò, centre de consiliere psihosocialŁ, 

centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.) 

- construcŞie/reabilitare/ modernizare de locuinŞe de tip familial, apartamente de tip 
familial, locuinŞe protejate etc. 

 

 

Obiective specifice: 

    - modernizarea infrastructurii de sŁnŁtate; 

    - creĸterea gradului de sŁnŁtate a populaŞiei; 

- cresterea calitatii serviciilor medicale oferite populatiei. 

 

AcŞiuni: 

-  reabilitarea, modernizarea ĸi dezvoltarea Spitalului Orasenesc Urlati; 

- construirea unui corpde legatura intre C1 si C2 cu destinatie "Camera de garda" in cadrul 

Spitalului Orasenesc Urlati, in vederea asigurarii serviciilor medicale de prima urgenta; 

- reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea infrastructurii  ambulatoriu integrat din cadrul 

Spitalului Orasenesc Urlati; 

- consolidare, reabilitare ĸi dotare secŞia recuperare medicalŁ neuromotorie, reumatologicŁ ĸi 

posttraumaticŁ a Spitalului OrŁἨenesc UrlaἪi, judeŞul Prahova; 

- modernizarea ĸi reabilitarea cabinetelor medicilor de familie ĸi dotarea corespunzŁtoare a 

acestora; 

-  asigurarea serviciilor medicale de urgenŞŁ; 

-  mŁsuri active de prevenire ĸi combatere a ´mbolnŁvirilor; 

-  mŁsuri de asigurare a sŁnŁtŁŞii pentru persoanele aflate ´n situaŞii de risc; 

- crearea condiŞiilor ĸi luarea mŁsurilor pentru asigurarea asistenŞei medicale ´n toate localitŁŞile 

componente ale oraĸului; 

- asigurarea unitatilor medicale cu personal specializat, dezvoltarea de programe de perfectionare 

continua a resurselor umane din sistemul de sanatate; 

- atragerea de medici de specialitate si de familie, prin acordarea unor facilitate in orasul Urlati. 

 

Av©nd ´n vedere prevederile OrdonanŞei Guvernului nr. 25/2001 privind ´nfiinŞarea 

Companiei NaŞionale de InvestiŞii ĂC.N.I.- S.A.ò, aprobatŁ cu modificŁri ĸi completŁri prin 

Legea nr. 117/2002, cu modificŁrile ĸi completŁrile aduse prin OrdonanŞa Guvernului nr. 

16/2014, U.A.T. Oraĸul UrlaŞi a solicitat includerea ´n cadrul Programului naŞional de construcŞii 

de interes public sau social, Subprogramul ĂUnitŁἪi sanitare din mediul urbanò pentru realizarea 

obiectivului de investiŞii av©nd ca obiect ĂConsolidare, reabilitare şi dotare secţia recuperare 

http://www.scumc.ro/medicale/recuperare/sectia-recuperare-neuromotorie-reumatologica-si-post-traumatica/
http://www.scumc.ro/medicale/recuperare/sectia-recuperare-neuromotorie-reumatologica-si-post-traumatica/
http://www.scumc.ro/medicale/recuperare/sectia-recuperare-neuromotorie-reumatologica-si-post-traumatica/
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medicală neuromotorie, reumatologică şi posttraumatică a Spitalului Orășenesc Urlați, Judeţul 

Prahova”. 

           Se doreĸte realizarea acestui obiectiv de investiŞii ´n scopul asigurarii cu servicii medicale 

de recuperare neuromotorie, reumatologica si posttraumatica a pacientilor arondati acestui Spital, 

fiind deosebit de important pentru Oraĸul UrlaŞi, din cauza faptului cŁ ´n zona de Est a JudeŞului 

Prahova nu existŁ o astfel de SecŞie, zona cea mai apropiatŁ, ´n care se pot identifica astfel de 

servicii medicale, afl©ndu-se la cca. 26 Km de Oraĸul UrlaŞi, ´n Municipiul Ploieĸti. 

           De altfel, majoritatea pacienŞilor cu sechele post-traumatice, neurologice, reumatice etc. 

din JudeŞul Prahova sunt nevoiŞi sŁ apeleze la diverse Spitale din BucureĸŞi, la clinici private sau 

chiar la SecŞii/Clinici din zone mai ´ndepŁrtate. 

ConfiguraŞia acestei viitoare SecŞii de recuperare medicalŁ neuromotorie, reumatologicŁ ĸi 

posttraumaticŁ, ce se doreĸte a fi ´n structura Spitalului OrŁĸenesc UrlaŞi, a fost stabilitŁ de cŁtre 

conducerea Oraĸului UrlaŞi, av©ndu-se ´n vedere prevederile Capitolul VIII - Norme tehnice 

pentru funcŞionarea serviciilor de recuperare medicalŁ din H.G. nr. 1154 din 23 iulie 2004 ĸi cu 

respectarea prevederilor O.M.S. nr. 914/2006, Anexa III, Cap. I, Art. 1-15 ĸi O.M.S. nr. 

119/2014.  
 

Masura 5.2 ĊmbunŁtŁŞirea ĸi extinderea sistemului de servicii sociale ĸi comunitare 
 

        Este necesar sŁ se dezvolte ĸi diversifice cadrul instituŞional care oferŁ servicii sociale, ´n 

special prin realizarea de parteneriate cu  alte instituŞii publice, private sau non-profit cu 

activitate ´n domeniu pentru a oferi servicii sociale ĸi comunitare complete, preventive ĸi 

adecvate nevoilor beneficiarilor. 

        AcŞiunile din cadrul acestei mŁsuri sunt menite sŁ ducŁ la diversificarea, extinderea ĸi 

creĸterea calitŁŞii serviciilor sociale oferite de autoritatea publicŁ localŁ, prin intermediul 

Biroului de Resurse Umane, Autoritate TutelarŁ ĸi AsistenŞŁ SocialŁ din cadrul PrimŁriei, 

organisme guvernamentale ĸi neguvernamentale, astfel ´nc©t sŁ poatŁ beneficia de acestea un 

numŁr c©t mai mare de persoane aflate ´n situaŞii de risc social. 

        Se urmŁreĸte promovarea participŁrii persoanelor excluse social la viaŞa culturalŁ ĸi socialŁ 

a comunitŁŞii, dar ĸi ´ncurajarea lor ´n asumarea responsabilitŁŞii comunitare, prin participarea la 

activitŁŞi de regenerare urbanŁ, lucrŁri de interes public ĸi activitŁŞi de ´ntreŞinere a mediului; 

         O altŁ direcŞie importantŁ de acŞiune este acordarea de asistenŞŁ ĸi servicii  sociale 

persoanelor aflate ´n dificultate.  
 

Obiective specifice: 

 - creĸterea implicŁrii administraŞiei ĸi a sectorului neguvernamental ´n apŁrarea drepturilor 

grupurilor dezavantajate ĸi ´ntŁrirea rolului acestora ´n acordarea de servicii sociale;  

- asigurarea egalitŁŞii ĸanselor ĸi a integrŁrii sociale a tinerilor, femeilor, persoanelor de etnie 

rromŁ ĸi persoanelor cu nevoi special; 

- investitii in capitalul uman ï cresterea natalitatii, scaderea migratiei populatiei tinere, 

asigurarea unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca tinere ï diminuarea 

somajului; 

- imbunatatirea calitatii vietii populatiei in Orasul Urlati. 

 

AcŞiuni: 

MŁsura va consta ´n acŞiuni pentru: 

- ´nfiinŞarea unor instituŞii de genul: 

Á adŁposturi pentru victimele violenŞei domestic; 

Á centre de ´ngrijire ĸi asistenŞŁ socialŁ pentru persoane v©rstnice; 

Á cŁmine de bŁtr©ni; 

Á unitŁŞi de asistenŞŁ medico-socialŁ; 

Á centre maternale; 

http://www.scumc.ro/medicale/recuperare/sectia-recuperare-neuromotorie-reumatologica-si-post-traumatica/
http://www.scumc.ro/medicale/recuperare/sectia-recuperare-neuromotorie-reumatologica-si-post-traumatica/
http://www.scumc.ro/medicale/recuperare/sectia-recuperare-neuromotorie-reumatologica-si-post-traumatica/
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Á centre de zi pentru persoanele v©rstnice; 

Á centre de zi pentru copiii proveniŞi din familii aflate ´n situaŞie de risc. 

- asigurarea serviciilor sociale prin iniŞierea de parteneriate de tip public-public ĸi 

public-privat; 

- integrarea socialŁ a persoanelor v©rstnice; 

- mŁsuri de formare ĸi specializare a asistenŞilor personali; 

- extinderea serviciilor de asistenŞŁ ĸi ´ngrijire la domiciliu ´n funcŞie de nevoile 

individuale ĸi globale ale persoanelor v©rstnice; 

- identificarea, formarea ĸi selecŞionarea persoanelor care doresc sŁ obŞinŁ atestatul 

de Asistent Maternal Profesionist; 

- campanii de informare ĸi publicitate, ´n vederea sensibilizŁrii opiniei publice ĸi a 

´mbunŁtŁŞirii comportamentului general ĸi atitudinii faŞŁ de familia aflatŁ ´n situaŞii de 

risc; 

- crearea unei baze de date privind persoanele v©rstnice; 

- atragerea ĸi implicarea voluntarilor ´n furnizarea serviciilor de ´ngrijire la 

domiciliu pentru persoanele v©rstnice; 

- organizarea unor cursuri de specializare a personalului implicat ´n asistenŞa 

sociala; 

- dezvoltarea serviciilor de consiliere pentru familii; 

- infiintarea unei cantine sociale ca sprijin pentru persoanele defavorizate; 

- imbunatatirea infrastructurii Centrului de zi pentru copii, Valea Crangului, in 

cadrul Fundatiei Bucuria Ajutorului , Filiala Urlati 

- construirea/extinderea/finalizarea/modernizarea/reabilitarea si dotarea 

infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara (crese) si prescolara 

(gradinite), inclusiv prin schimbarea folosintei initiale a cladirilor. 
 

Actiunile necesare in vederea atingerii obiectivului investitii in capitalul uman, se vor 

concretiza prin: 

- imbunatatirea conditiilor de munca pentru proaspetele mame, prin: 

Á incurajarea angajatorilor din Orasul Urlati sa ofere program flexibil mamelor; 

Á amenajarea de locuri special supravegheate, destinate copiilor la locul de munca al 

mamelor. 

- Cresterea calitatii serviciilor sociale si medicale oferite mamelor, prin modernizarea si 

dotarea infrastructurii educationale si de sanatate: crese, gradinite, policlinica si dispensar; 

- Dezvoltarea activitatilor pentru sprijinirea populatiei aflata in cautarea unui loc de munca, 

prin realizarea urmatoarelor actiuni: 

Á Incurajarea populatiei neocupate la participarea de cursuri de calificare si reconversie 

sociala sustinute de furnizori de formare profesionala; 

Á Realizarea de campanii de informare pentrupopulatia neocupata in vederea 

avantajelorparticiparii la cursuri de consiliere si formare sustinute gratuit in cadrul Agentiei 

Judetenede Ocupare a Fortei de Munca; 

Á Stimularea initierii de proiecte finantate dinfonduri structurale pentru 

dezvoltarearesurselor umane. 

- Cresterea adaptabilitatii fortei de munca tinere, prin:  

Á Organizarea in parteneriat cu sectorul nonguvernamentalsau cu AJOFM Prahova, aunor 

programe de calificare si recalificare atinerilor, in vederea insertiei pe piata muncii; 

Á Infiintarea unui cabinet de orientareprofesionala/psihologic in cadrul liceului din oras; 

Á Dezvoltarea cabinetelor psihologice in scoli sipromovarea serviciilor de 

consilierepsihologica pentru tineri; 
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Á  Dezvoltarea de parteneriate intre liceul dinorasul Urlati si firme private din oras 

in vedereaelaborarii programelor si a specializarilor infunctie de nevoia de pe 

piata muncii. 

- Dezvoltarea unei infrastructuri institutionale invederea facilitarii accesului populatiei 

active neocupate pe piata muncii, prin: 

Á Elaborarea unei baze de date privindcalificarile detinute de persoanele 

activeneocupate din Urlati; 

Á Crearea unui Centru local de formareprofesionala, calificare si recalificare a adultilor 

la nivel local; 

- Asigurarea accesului adultilor de etnie rroma la educatie si formare profesionala 

continua, prin: 

Á Dezvoltarea de programe de educatie pentruadulti rromi ï cursuri, invatamant cu 

frecventare dusa - folosind infrastructura scolara -resurse materiale si umane precum 

si ONG-uri; 

Á Identificarea nevoilor de formare a adultilorrromi printr-o comunicare deschisa cu 

lideriiacestei comunitati; 

Á Realizarea de actiuni de constientizare aimpactului formarii profesionale 

asuprasanselor de ocupare si implicit a conditiilor detrai pentru populatia de etnie 

rroma; 

Á Realizarea de parteneriate intre structuri asociative si administratia locala 

pentruderularea de proiecte pe domenii de interescomunitar pentru solutionarea 

nevoilor etnieirrome. 

 

PRIORITATEA VI  - CULTURA ķI ĊNVŀŝŀMĄNTUL 

 

MŁsuri: 
6.1. Dezvoltarea ĸi diversificarea ofertei culturale; 

6.2. Modernizarea infrastructurii si achizitionarea dotarilor necesare desfasurarii activitatilor 

culturale; 

6.3. Cresterea gradului de participare a locuitorilor orasului Urlati la activitatile culturale 

desfasurate in oras; 

6.4. Dezvoltarea ĸi modernizarea infrastructurii ĸcolare. 

 

Masura 6.1. Dezvoltarea ĸi diversificarea ofertei culturale 

 

Oraĸ situat ´n zona VŁii Cricovului SŁrat , dar ĸi pe celebrul Drum al Vinului, din 

regiunea Dealu Mare, UrlaŞiul ´ĸi cucereĸte vizitatoii prin liniĸtea sa ĂpatriarhalŁò, prin aĸezarea 

ca o fortŁreaŞŁ apŁratŁ de dealurile presŁrate cu viŞŁ-de-vie. 

 ĊnsŁ, din punct de vedere cultural, oraĸul are o ofertŁ sŁracŁ ´n activitŁŞi (serate, concerte, 

spectacole), singurul care ´mbogŁŞeĸte aceastŁ ofertŁ fiind Muzeul Conacul Bellu. 

Patrimoniul cultural este adevŁratul tezaur al fiecŁrui popor, raportat la destinul sŁu 

istoric ĸi la recunoaĸterea valorii sale pe scara valorilor civilizaŞiei universale ĸi ca atare protecŞia 

ĸi valorificarea sa trebuie asumatŁ de cŁtre toate instituŞiile de patrimoniu ĸi structurile statului. 

CondiŞia asigurŁrii valorilor culturale ale unui popor este conĸtientizarea ĸi necesitŁŞii 

definirii unei identitŁŞi proprii ´n raport cu alte culturi ĸi popoare, ale patrimoniului cultural 

naŞional. Ca urmare, ĸi oraĸul UrlaŞi trebuie sŁ-ĸi stabileascŁ o identitate culturalŁ proprie, prin 

care sŁ poatŁ afirma. 

 

Obiective: 

1. Valorificarea patrimoniului cultural existent; 

2.Asigurarea accesului la culturŁ a unor largi categorii socio-umane; 
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3. ĊmbunŁtŁŞirea activitŁŞii Casei de CulturŁ din oraĸ; 

4. Crearea cadrului necesar pentru imbogatirea continua a vietii culturale din orasul Urlati. 

 

Rezultate aĸteptate: 

1. Revigorarea ĸi diversificarea ofertei culturale;  

2. Promovarea respectului pentru patrimoniul cultural a tinerei generaŞii. 

 

AcŞiuni:  

1.  Promovarea manifestŁrilor culturale ce se vor derula ´n oraĸ; 

2. Includerea principalelor monumente istorice ´ntr-un circuit turistic (Muzeul Conacul Bellu, 

MŁnŁstirea JercŁlŁi); 

3. Colaborarea cu alte muzee ĸi case de culturŁ din judeŞ, ´n vederea organizŁrii unor expoziŞii de 

picturŁ, artŁ, spectacole; 

4. ĊnfiinŞarea unor echipe de teatru, la nivel de ĸcoli ĸi nu numai, care sŁ prezinte periodic 

spectacole pentru cetŁŞenii oraĸului ĸi care sŁ participe la concursuri judeŞene ĸi pe ŞarŁ; 

5. ĊmbunŁtŁŞirea organizŁrii sŁrbŁtorii oraĸului ï ĂZilele Toamnei la UrlaŞiò, ´n vederea creĸterii 

amplorii acestei sŁrbŁtori; 

6. Organizarea unor spectacole ĸi concursuri de folclor zonal (ca de exemplu, un Festival de 

folclor al VŁii Cricovului SŁrat), cu participarea unor formaŞii ĸi artiĸti din zonŁ; 

7. Schimburi interculturale cu alte oraĸe din alte ŞŁri (pe baza unor legŁturi stabilite de foĸti 

cetŁŞeni ai oraĸului care s-au stabilit ´n aceste localitŁŞi). 

8. Dotarea Bibilotecii OrŁĸeneĸti cu un nou ĸi bogat fond de carte; informatizarea acesteia ĸi 

crearea unei conexiuni de tip Internet, pentru creĸterea accesului tuturor categoriilor de cetŁŞeni 

la diverse informaŞii. 

9. Reabilitarea monumentelor istorice de pe raza oraĸului; 

10. Organizarea de cursuri in diverse domenii: muzica, dans, arta grafica, arta decorative; 

11. Realizarea unui program de promovare pe plan regional si judetean a manifertarilor si 

evenimentelor cultural-artistice ce se desfasoara in oras. 

 

Masura 6.2. Modernizarea infrastructurii si achizitionarea dotarilor necesare desfasurarii 

activitatilor cultural  

 

Actiuni: 

- Achizitionarea echipamentelor necesare derularii manifestarilor culturale, costume populare, 

achizitie instrumente muzicale etc; 

- Restaurarea/conservarea obiectelor de patrimoniu cultural din Orasul Urlati; 

- Modernizarea Casei de Cultura a orasului Urlati. 

 

Masura 6.3. Cresterea gradului de participare a locuitorilor orasului Urlati la activitatile 

culturale desfasurate in oras 
 

Actiuni: 

- Introducerea in toate ciclurile de invatamant,incepand cu ciclul primar,  de programe 

culturale care sa promoveze traditiile locale; 

- Organizarea de cercuri de cultura in cadrulscolilor din oras; 

- Identificarea si promovarea copiilor talentati incadrul manifestarilor culturale din oras; 

 

Masura 6.4. Dezvoltarea ĸi modernizarea infrastructurii ĸcolare 

 

Obiective: 
1. ĊmbunŁtŁŞirea tehnicŁ a infrastructurii de ´nvŁŞŁm©nt; 
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2. Asigurarea unei pregŁtiri educaŞionale de ´nalt nivel; 

3. Accesul tuturor categoriilor de copii la sistemul de educaŞie publicŁ; 

4. Cresterea calitatii invatamantului in orasul Urlati, prin promovarea competitivitatii educationale. 

 

Din punctul de vedere al ´nvŁŞŁm©ntului se vor avea ´n vedere urmŁtoarele: 

¶ Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii scolare 

Actiuni: 

1. Reabilitarea ĸi modernizarea continuŁ a unitŁŞilor de ´nvŁŞŁm©nt; 

2. ĊnfiinŞarea ĸi dotarea unor laboratoare de limbi strŁine; 

3. Creĸterea numŁrului de autobuze pentru transportul ĸcolar, destinate, mai ales, copiilor din 

localitŁŞile componente ale oraĸului; 

4. Modernizarea, reabilitarea ĸi dotarea infrastructurii educationale: liceu, scoli, gradinite; 

5. Dotarea scolilor din localitate cu sisteme deprotectie prin camere video cu circuit inchis, 

precum si infiintarea unei statii radio care saemita special pentru aceste scoli; 

6. Cresterea numarului de terenuri de sport din cadrul institutiilor educationale, respective 

terenuri de sport artificiale; 

 

¶ Informatizarea si dotarea unitatilor scolare 

Actiuni: 

1. Dotarea cu materiale didactice pentruinvatamantul prescolar, primar, gimnazial si 

liceal; 

2. Modernizarea laboratoarelor scolare si dotareaacestora corespunzator; 

3. Achizitionare echipamente scolare moderne:mobilier, echipamente multimedia, 

echipamente sportive; 

4. Modernizarea retelei informatice in toateunitatile scolare 

 

¶ Dezvoltarea invatamantului din orasul Urlati obtinerii unui nivel cat mai ridicat de 

instruire 

AcŞiuni: 

1. Promovarea educatiei non-formale Έ prindezvoltare personala, voluntariat si implicare 

civica; 

2. Introducerea antreprenoriatului in cadrul orelor de dirigentie,  in cadrul liceului teoretic; 

3. Infiintarea unui cabinet de orientareprofesionala/psihologica in cadrul liceului teoretic; 

4. Dezvoltarea activitatilor de tip scoala dupascoala; pentru incurajarea 

5. Sustinerea revenirii la scoala a celor care auparasit timpuriu sistemul de educatie; 

6. Realizarea de schimburi internationale intreelevi ĸi profesori, ´ntre ĸcolile din oraĸ ĸi ĸcoli din 

alte localitŁŞi din ŞŁri membre aleU. E.; 

5. Accesarea de programe cu finanŞare europeanŁ pentru elevi; 

6. PregŁtire corespunzŁtoare a elevilor, ´n vederea dob©ndirii de burse oferite de alte ŞŁri. 

 

¶ Dezvoltarea activitatilor didactice in vedere cresterii calitatii invatamantului din orasul 

Urlati 

AcŞiuni: 

1. Sprijin pentru debut si dezvoltarea cariereididactice pentru profesorii din oras; 

2. Asigurarea accesului cadrelor didactice laprograme de formare continua ï perfectionari, 

schimburi de experienta, specializari; 

3. Incurajarea cadrelor didactice in vedereaparticiparii ca traineri la programe de educare 

a adultilor; 

4. Angajarea in fiecare unitate de invatamant depersonal care sa ofere consiliere psihologica 

siscolara; 

5. Atragerea parintilor in vederea implicarii lor instructurile decizionale ale scolilor; 
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6. Incurajarea agentilor economici in realizareade activitati extracurriculare cu impact social 

lanivelul comunitatii si totodata pentruasigurarea conditiilor propice pentru instruirea practica 

a elevilor. 

 

¶ Cresterea gradului de scolarizare a copiilor rromi 

AcŞiuni: 

1. Stimularea participarii copiilor rromi laeducatie, sub toate aspectele ei; 

2. Incurajarea parintilor rromi sa-si trimita copii lascoala prin oferirea unor ajutoare sociale 

subforma rechizitelor si uniformelor scolare. 

 

PRIORITATEA VII  - Turism 

 

DirecŞiile strategice urmŁrite ´n dezvoltarea turismului din oraĸul UrlaŞi sunt 

urmatoarele: 

- creĸterea importanŞei turismului ´n economia localŁ; 

- ´nscrierea obiectivelor oraĸului ´ntr-un circuit turistic;  

- valorificarea avantajelor situŁrii pe Drumul Vinului; 

- conservarea identitŁŞii locale a oraĸului (arhitecturŁ, mod de viaŞŁ local ĸi produse tradiŞionale, 

etc) 

 

Obiective generale propuse pentru dezvoltarea turismului 

- repertorierea ĸi analiza permanentŁ a potenŞialului turistic;  

- reabilitarea, conservarea ĸi valorizarea  resurselor cu importanŞŁ turisticŁ; 

- creĸterea competitivitŁŞii ĸi promovarea imaginii turistice a oraĸului la nivel judeŞean ĸi 

naŞional; 

- ´nfiinŞarea unor pensiuni agro-turistice; 

 

Rezultatele aĸteptate:  

- partimoniul cultural, istoric ĸi tradiŞional reabilitat, conservat ĸi valorizat din punct de vedere 

turistic; 

- recunoaĸterea oraĸului ca destinaŞie turisticŁ competitivŁ, pentru ´nceput, la nivelul judeŞului; 

 

Pentru a ajunge la rezultatele propuse, este necesarŁ o relaŞionare ĸi coordonare 

permanentŁ a tuturor mŁsurilor specificate anterior. 

De asemenea, domeniile conexe, care influenŞeazŁ turismul (infrastructura de acces ĸi 

dotŁrile tehnice, mediul ´nconjurŁtor, dezvoltarea ruralŁ, piaŞa forŞei de muncŁ, amenajarea 

teritoriului, comunicaŞiile etc), sunt analizate ´n cadrul celorlalte prioritŁŞi din strategie ĸi vor fi 

permanent urmŁrite ´n relaŞia lor cu turismul. 

 

MŁsura 7.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice    

 

Obiective specifice: 

-repertorierea permanentŁ a resurselor turistice ale oraĸului ĸi a necesitŁŞilor de dezvoltare; 

-dezvoltarea turismului de niĸŁ (turism cultural, conferinŞe, agroturism etc); 

-conservarea patrimoniului cultural, istoric ĸi etnografic. 

 

AcŞiuni: 

A. Inventariere resurselor cu potenŞial turistic: 

- constituirea ĸi ´ntreŞinerea unei baze publice de date ĸi informaŞii asupra resurselor turistice ale 

oraĸului; 

- realizarea de cercetŁri ĸi studii periodice de piaŞŁ: studii de diagnostic ĸi fezabilitate, sondaje, 

chestionare, etc. ´n vederea stabilirii atractivitŁŞii turistice a oraĸului 
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B. Crearea unei infrastructuri turistice generale:  

- ´nfiinŞarea unor pensiuni ´n localitŁŞile componente ale oraĸului; 

- crearea unui cicuit turistic de vizitare a unor crame, cu posibilitŁŞi de degustare ĸi achiziŞionare 

a vinurilor specifice zonei; 

- ´nscrierea oraĸului ´ntr-un circuit turistic zonal; 

-construcŞia unor toalete publice ´n zonele vizitate de turiĸti; 

- construcŞia unor parcŁri ´n zona MŁnŁstirii JercŁlŁi ĸi la Muzeul Conacul Bellu; 

- dezvoltarea de facilitŁŞi pentru persoanele cu handicap ĸi semnalizarea acestora; 

- modernizarea ĸi intreŞinerea spaŞiilor verzi ĸi obiectivelor turistice; 

- modernizarea ĸi semnalizarea punctelor de intrare ´n oraĸ; 

- construirea unor chioĸcuri speciale, din lemn, pentru comercializarea produselor 

meĸteĸugŁreĸti, artizanele.ĸi a celor agricole, cu ocazia sŁrbŁtorii oraĸului ĸi nu numai; 

- crearea ĸi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitŁŞilor aferente; 

- amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publicŁ precum ĸi crearea/ modernizarea 

infrastructurilor conexe de utilitate publicŁ; 

- dezvoltarea de infrastructuri publice la scarŁ micŁ pentru valorificarea atracἪiilor turistice 

- activitŁἪi de marketing Ἠi promovare turisticŁ a orasului. 

 

C. Promovarea oraĸului: 

- definirea unui brand local; 

- elaborarea de materiale locale de promovare (tematice sau diversificate, ´n limba rom©nŁ ĸi alte 

limbi de circulaŞie internaŞionalŁ): postere, broĸuri, materiale informative, cataloage cu produse 

ĸi servicii, hŁrŞi, calendare ale evenimentelor, etc; 

- diseminarea materialelor de promovare prin centre de informare turisticŁ locale ĸi naŞionale; 

- promovare on-line; 

 

Promovarea oraĸului este, de fapt, una din activitŁŞile de care administraŞia publicŁ localŁ a 

Şinut cont, ´nŞeleg©nd cŁ, ´n final, publicul ŞintŁ este reprezentat de potenŞialii investitori, dar ĸi de 

turiĸti.  

Mesajul care se vrea a fi transmis este acela cŁ: „Trebuie să investiţi în localitatea noastră, 

pentru că vă oferim un climat optim de afaceri în cadrul regiunii Dealu Mare, pe celebrul Drum 

al Vinului! Poposiţi în paradisul verde al Conacului Bellu pentru destindere şi recreare! Vizitaţi 

monumentele istorice ale oraşului şi bucuraţi-vă de ospitalitatea localnicilor, ciocnind cu ei un 

pahar din licoarea rubinie a podgoriilor urlăţene!”. 

Primul pas fŁcut ´n aceastŁ promovare a fost crearea unui site al oraĸului (´n anul 2005) care 

sŁ ofere informaŞii sintetizate, fotografii, site ale cŁrui informaŞii vor fi actualizate ´n luna iulie a 

acestui an (www.urlaŞi.ro sau www.cjph.ro, link Site-uri Prahovene). 

Un alt punct al acestei strategii a fost ĸi decizia de a ´nfiinŞa festivalul ĂZilele Toamnei la 

UrlaŞiò, festival care in anul 2018 va avea a-XV-a ediŞie. 

Parteneri media ai festivalului sunt Radio Prahova, dar ĸi ziarele locale din judeŞ care sunt 

interesate de acest eveniment de amploare. 

Ċn fiecare an, au loc expoziŞii cu v©nzare de produse viti-vinicole, de legume ĸi fructe, de 

flori, produse artizanale (ale producŁtorilor din judeŞul Covasna).  

La aceastŁ manifestare sunt invitaŞi sŁ participe toŞi agenŞii economici cu profil agricol din 

localitate, dar ĸi din judeŞ (producŁtori renumiŞi de vinuri, ca S.C. Cramele Prahova, S.C. Rovit, 

S.C. Videlmar, S.C. Dionysos Ceptura etc.) sau din alte zone ale ŞŁrii. 

La festival sunt invitaŞi ĸi oameni politici (consilieri locali, judeŞeni, senatori, deputaŞi), dar ĸi 

artiĸti de muzicŁ popularŁ ĸi usoarŁ, cunoscuŞi at©t pe plan local, c©t ĸi pe plan naŞional ĸi 

ansambluri de dansuri din oraĸ sau din judeŞ. 

http://www.urlati.ro/
http://www.cjph.ro/
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Festivalul s-a dovedind o bunŁ modalitate de promovare a oraĸului. Multe personalitŁŞi au 

semnat, cu aceastŁ ocazie, ´n Cartea de Onoare a oraĸului, apreciind progresul, de la an la an, al 

localitŁŞii noastre. 

 

PRIORITATEA VIII  - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si 

valorificarea durabila a patrimoniului cultural  

 

Masuri:  

8.1. Conservarea, protejarea, promovarea Ἠi dezvoltarea patrimoniului natural Ἠi cultural; 

8.2. Realizarea de acἪiuni destinate ´mbunŁtŁἪirii mediului urban, revitalizŁrii orasului, 

reducerii poluŁrii aerului Ἠi promovŁrii mŁsurilor de reducere a zgomotului. 

8.3. Protejarea mediului urban si cresterea calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor 

orasului Urlati. 

 

Masura 8.1. Conservarea, protejarea, promovarea Ἠi dezvoltarea patrimoniului natural 

Ἠi cultural 

 

Obiectiv specific: Impulsionarea dezvoltŁrii locale prin conservarea, protejarea Ἠi 

valorificarea patrimoniului cultural Ἠi a identitŁἪii culturale; 
 

Actiuni:  

-  Restaurarea, consolidarea, protecŞia ĸi conservarea monumentelor istorice, precum si a 

bisericilor si a altor monumente de for public; 

- Restaurarea, protecŞia, conservarea ĸi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor 

murale exterioare; 

-  Restaurarea ĸi remodelarea plasticii faŞadelor; 

- DotŁri interioare (instalaŞii, echipamente ĸi dotŁri pentru asigurarea condiŞiilor de 

climatizare, siguranŞŁ la foc, antiefracŞie); 

-  DotŁri pentru expunerea ĸi protecŞia patrimoniului cultural mobil ĸi imobil; 

- ActivitŁἪi de marketing Ἠi promovare turisticŁ a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea 

acestuia, ´n cadrul proiectului. 

 

In cadrul acestei masuri, Arhiepiscopia Bucurestilor a initiat proiectul ñRestaurarea, 

consolidarea si punerea in valoare a Bisericii de lemn (Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril)  a 

schitului Jercalai – Urlati, judetul Prahova”, in vederea obtinerii unor fonduri nerambursabile 

pentru acest obiectiv. 

De asemenea, este o prioritate pentru Orasul Urlati restaurarea, consolidarea si punerea in 

valoare a Bisericii de lemn ñNasterea Maicii Domnuluiò, din Valea Seman. 

 

Masura 8.2. Realizarea de acἪiuni destinate ´mbunŁtŁἪirii mediului urban, revitalizŁrii 

orasului, reducerii poluŁrii aerului Ἠi promovŁrii mŁsurilor de reducere a zgomotului 

 

Obiectiv specific: Reconversia Ἠi refuncἪionalizarea terenurilor Ἠi suprafeἪelor degradate, 

vacante sau neutilizate din oras. 

 

Actiuni:  

- demolarea clŁdirilor situate pe terenurile supuse intervenἪiilor;  

- realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliἨti, creare trotuare; 

- amenajare spaἪii verzi (defriἨarea vegetaἪiei existente; modelarea terenului;  montarea 

elementelor constructive de tipul alei, foiἨoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea 

suprafeἪelor, inclusiv plantare arbori); 
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- crearea de facilitŁἪi pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, 

locuri de joacŁ pentru copii, etc.); 

- instalare Wi-Fi ´n spaἪiile publice; 

- dotare mobilier urban (bŁnci, coἨuri de gunoi, etc); 

- modernizarea strŁzilor urbane adiacente terenurile supuse intervenἪiilor, inclusiv ´nlocuirea 

Ἠi/sau racordarea la utilitŁἪi publice (strŁzile urbane sunt eligibile ´n situaἪii excepἪionale, numai 

´n mŁsura ´n care astfel de investiἪii sunt necesare pentru facilitarea accesibilitŁἪii la obiectivul de 

investiἪii). 

 

Masura 8.3. Protejarea mediului urban, cresterea calitatii serviciilor publice locale oferite 

cetatenilor orasului Urlati.  

 

Obiective specifice:  

- asigurarea de catre primarie a unei calitati ridicate a domeniului public si privat al 

localitatii, respectiv a tuturor conditiilor necesare pentru a induce cetatenilor sentimentul 

de confort si siguranta; 

- imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale. 

 

Actiuni:  

- amenajarea parcurilor din oras, precum si infiintare unor parcuri;  

- crearea de locuri de joaca pentru copii; 

- amenajarea centrului orasului ca zona pietonala cu diferite functiuni (zona de shopping, 

relaxare); 

- asigurarea supravegherii video a locurilor publice cu risc mare de producere a infractiunilor ; 

- cresterea accesibilitatii zonelor publice pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii; 

- amenajarea de spatii in locurile publice pentru practicarea sportului ï introducerea 

echipamentelor de fitness in aer liber; 

- crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale prin amenajarea unor piete, targuri cu 

produse locale etc.; 

- crearea/imbunatatirea/extinderea serviciilor locale prin achizitia de utilaje si echipamente 

(buldoexcavator, autobasculanta, autogreder etc.) 

 

PRIORITATEA I X - Eficientizarea ĸi modernizarea administraŞiei publice 

 

MŁsuri :  

9.1. Dezvoltarea capacitŁŞii administrative  

9.2. ĊntŁrirea legŁturilor interinstituŞionale 

 

MŁsura 9.1. Dezvoltarea capacitŁŞii administrative 

Obiective specifice: 

- Management instituŞional ĸi strategic 

- ĊmbunŁtŁŞirea ĸi simplificarea relaŞiilor curente ´ntre administraŞie, cetŁŞeni ĸi mediul 

asociativ 

- Valorificarea competenŞelor ĸi responsabilitŁŞilor personalului 

- Metode ĸi instrumente de gestiune previzionalŁ a resurselor umane 

- Gestiunea informatizatŁ a evidenŞei personalului 

- Formarea profesionalŁ continuŁ 

- Gestiune publicŁ eficientŁ 

- Creĸterea gradului de informatizare ´n  administraŞia publicŁ 
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AcŞiuni: 

MŁsura va consta ´n acŞiuni pentru: 

- creĸterea monitorizŁrii modului de aplicare ĸi ducerii la ´ndeplinire de cŁtre structurile 

proprii Consiliului Local UrlaŞi a deciziilor, hotŁr©rilor ĸi ordonanŞelor Guvernului, a 

celorlalte acte normative provenind de la organele centrale sau administraŞia publicŁ; 

- actualizarea permanentŁ a regulamentelor de organizare ĸi funcŞionare prin reactualizarea 

rolurilor, obiectivelor ĸi direcŞiilor structurilor interne ale Consiliului Local UrlaŞi ĸi 

serviciilor publice de sub autoritate; 

- realizarea unui sistem de management care sŁ focalizeze obŞinerea rezultatelor, 

valorific©ndu-se eficienŞa serviciilor furnizate prin elaborarea  cadrului de auto-evaluare; 

- definirea clarŁ a responsabilitŁŞilor, procedurilor ĸi standardelor ce urmeazŁ a fi utilizate 

´n procesul de evaluarea a rezultatelor; 

- ´mbunŁtŁŞirea comunicŁrii ĸi circuitului informaŞiilor ´ntre compartimente, ´ntre nivelurile 

ierarhice ĸi cele funcŞionale; 

- ´mbunŁtŁŞirea activitŁŞii de evidenŞŁ ĸi circulaŞie periodicŁ a actelor; 

- preluarea ĸi organizarea, ´n urma descentralizŁrii, a serviciilor publice deconcentrate; 

- ´mbunŁtŁŞirea cadrului de informare/raportare  cu managerii serviciilor ĸi instituŞiilor 

publice finanŞate/subvenŞionate prin buget ĸi monitorizŁrii contractelor de performanŞŁ pentru 

directorii acestora; 

- introducerea sistemului de evaluare ĸi monitorizare a performanŞelor pe un serviciu 

public. 

- acordarea unei importanŞe sporite  mediatizŁrii  activitŁŞilor de  modernizare ĸi apropiere 

a administraŞiei publice de cetŁŞean; 

- diminuarea birocraŞiei; 

- realizarea transparenŞei ´n activitatea administraŞiei publice locale asigur©ndu-se 

participarea activŁ a cetŁŞeanului ´n procesul de luare a deciziilor, ´n deplinŁ concordanŞŁ cu 

prevederile Legii 52/2003;  

- optimizarea relaŞiilor Consiliului Local cu cetŁŞenii ĸi persoanele juridice ´n activitatea 

privind soluŞionarea petiŞiilor ĸi a documentaŞiilor specifice activitŁŞilor desfŁĸurate de acesta; 

- consolidarea colaborŁrii cu sectorul neguvernamental ĸi cu societatea civilŁ, 

implementarea de parteneriate public-private, ´ncuraj©nd participarea organizaŞiilor din 

sectorul neguvernamental la procesul de elaborare a politicilor publice; 

- actualizarea permanentŁ a fiĸei postului, cu implicarea ´n redactarea fiĸei postului a 

funcŞionarului public sau salariatului care ocupŁ postul respectiv; 

- aplicarea corectŁ a procedurilor de evaluare a activitŁŞii personalului ca premisŁ de 
promovare ĸi de motivare; 

- adoptarea, modificarea sau completarea organigramei, numŁrului de personal ĸi statului 

de funcŞii al aparatului propriu ´n funcŞie de necesitŁŞile impuse de atribuŞiile acestuia, corelat 

cu reglementŁrile legale ´n vigoare; 

- asigurarea unei planificŁri a resurselor umane ´n funcŞie de procesele instituŞionale ce 

urmeazŁ a se derula; 

- ´mbunŁtŁŞirea programelor de gestionare informatizatŁ a evidenŞei personalului; 

- crearea de programe de gestiune informatizatŁ a evidenŞei raporturilor de activitate ĸi 

contractelor de muncŁ, conform registrelor de evidenŞŁ existente; 

- elaborarea planurilor de formare continuŁ a funcŞionarilor publici ĸi salariaŞilor ´n funcŞie 

de rezultatele evaluŁrii performanŞelor profesionale ĸi reglementŁrile legale ´n vigoare (cel 

puŞin 7 zile/an); 

- ´n bugetul de venituri ĸi cheltuieli vor fi aprobate resursele financiare necesare realizŁrii 

planului de formare continuŁ; 

- eficientizarea accesŁrii ĸi managementului fondurilor nerambursabile; 
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- motivarea tinerilor din administraŞia publicŁ pentru a participa la programe de 

perfecŞionare organizate de alte instituŞii specializate ´n domeniu(proiectul tinerilor 

profesioniĸti; gestionarea fondurilor structurale ale U.E.; programele de formare specializate 

´n administraŞia publicŁ organizate de Institutul NaŞional de AdministraŞie); 

-  ´ntŁrirea colaborŁrii cu comisia paritarŁ ĸi comisia de disciplinŁ ´n vederea negocierii 

mŁsurilor referitoare la sŁnŁtatea salariaŞilor ĸi securitatea muncii, constituirea ĸi folosirea 

fondurilor destinate ´mbunŁtŁŞirii condiŞiilor de muncŁ, precum ĸi crearea facilitŁŞilor de 

respectare de cŁtre funcŞionarii publici ĸi salariaŞi a codurilor etice specifice de conduitŁ; 

- instruirea funcŞionarilor publici ĸi, dupŁ caz, a personalului contractual, ´n dreptul 

comunitar precum ĸi ´n aplicarea programelor europene; 

- stabilirea unui circuit operaŞional ĸi eficient al documentelor, cu ajutorul tehnologiei 

informaŞiei, ´ntre Consiliul Local UrlaŞi, C.J. Prahova ĸi DirecŞia GeneralŁ a FinanŞelor 

Publice (DGFP) Prahova ĸi Trezorerie, astfel ´nc©t sŁ se elimine ´nt©rzierile la platŁ, sŁ 

creascŁ acurateŞea operaŞiunii, sŁ se asigure transparenŞa ĸi sŁ permitŁ controlul concomitent; 

- stabilirea, urmŁrirea ĸi aplicarea unor politici ĸi strategii bugetare pe termen lung ĸi 

mediu, care sŁ urmŁreascŁ creĸterea gradului de autofinanŞare ĸi implicit de autonomie; 

- specializarea personalului ĸi asigurarea unor schimburi de experienŞŁ cu profesioniĸti 

similari din U.E., adaptarea sistemului bugetar actual la cerinŞele U.E.; 

- adoptarea standardelor de calitate ´n baza cŁrora sŁ se poatŁ monitoriza ĸi evalua un 

serviciu public ĸi activitatea funcŞionarilor publici; 

- adoptarea normativelor de cost aferent standardului de calitate a unui serviciu public, 

astfel ´nc©t cheltuielile publice sŁ devinŁ justificate, transparente ĸi supuse controlului 

financiar; 

- monitorizarea utilizŁrii fondurilor de investiŞii publice ĸi a resurselor bugetare;  

- pentru eficientizarea calitŁŞii serviciilor se vor folosi instrumente de participare 

cetŁŞeneascŁ: Centrul de Informare pentru CetŁŞeni, chestionare de opinie, comitete 

consultative cetŁŞeneĸti, dezbateri ĸi ´ntruniri publice; 

- lŁrgirea ofertei de servicii informaŞionale pentru ´mbunŁtŁŞirea relaŞiei cetŁŞean ï 

administraŞie publicŁ; 

- folosirea tehnologiei informaŞionale ´n vederea ´mbunŁtŁŞirii circulaŞiei informaŞiilor. 

 

MŁsura 9.2. ĊntŁrirea legŁturilor interinstituŞionale 

 

AcŞiuni: 

MŁsura va consta ´n acŞiuni pentru: 

- realizarea unei comunicŁri eficiente ´ntre autoritatea publicŁ localŁ ĸi Consiliul JudeŞean 

Prahova pentru identificarea nevoilor ĸi resurselor ´n vederea promovŁrii de proiecte ĸi 

programe comunitare; 

- ´ncheierea unui acord de ´nfrŁŞire cu o altŁ adiministraŞie dintr-o altŁ ŞarŁ membrŁ  a U.E. 

pe diverse domenii de activitate (turism, culturŁ, formare continuŁ, etc.) 

- cooperarea cu AgenŞia de Dezvoltare RegionalŁ 3 Sud- Muntenia pentru elaborarea ĸi 

implementarea Planului Regional de Dezvoltare p©nŁ ´n anul 2020 precum ĸi pentru 

diseminarea informaŞiilor referitoare la Programele de finanŞare externŁ ĸi ale Guvernului 

Rom©niei, pe care autoritŁŞile locale le pot accesa; 

- colaborarea cu InstituŞia Prefectului; 

- colaborarea continuŁ cu serviciile deconcentrate ale ministerelor ĸi ale celorlalte organe 

centrale, cu instituŞii de ´nvŁŞŁm©nt superior, pentru dezvoltarea politicilor publice specifice 

domeniului;  

- demararea unor relaŞiilor de colaborare/cooperare/parteneriat cu ONGïuri, patronate ĸi 

sindicate ĸi alte organisme asimilate pentru informare reciprocŁ ĸi acordarea funcŞiilor la 

nevoile locale ĸi realizarea unor proiecte de interes comun; 
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- dezvoltarea unei relaŞii deschise ĸi active cu massïmedia pentru diseminarea informaŞiilor 

ĸi realizarea transparenŞei actelor administrative ĸi a activitŁŞilor de modernizare a instituŞiilor. 

 

PRIORITATEA  X -Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 

carbon 

 

Masura 10.1  Sprijinirea eficienἪei energetice, a gestionŁrii inteligente a energiei Ἠi a 

utilizŁrii energiei din surse regenerabile ´n infrastructurile publice, inclusiv ´n clŁdirile 

publice, Ἠi ´n sectorul locuinἪelor 

 

Obiectiv specific: CreἨterea eficienἪei energetice ´n clŁdirile rezidenἪiale, clŁdirile publice Ἠi 

sistemele de iluminat public, ´ndeosebi a celor care ´nregistreazŁ consumuri energetice mari. 

 

Actiuni:  

¶ EficienἪa energetica a clŁdirilor publice: 

- ´mbunŁtŁἪirea izolaἪiei termice a anvelopei clŁdirii, (pereἪi exteriori, ferestre, t©mplŁrie, 

planἨeu superior, planἨeu peste subsol), Ἠarpantelor Ἠi ´nvelitoarelor, inclusiv mŁsuri de 

consolidare a clŁdirii; 

- reabilitarea Ἠi modernizarea instalaἪiilor pentru prepararea Ἠi transportul agentului termic, 
apei calde menajere Ἠi a sistemelor de ventilare Ἠi climatizare, inclusiv sisteme de rŁcire 

pasivŁ, precum Ἠi achiziἪionarea Ἠi instalarea echipamentelor aferente Ἠi racordarea la 

sistemele de ´ncŁlzire centralizatŁ, dupŁ caz; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie 

termicŁ pentru ´ncŁlzire Ἠi prepararea apei calde de consum; 

- implementarea sistemelor de management energetic av©nd ca scop imbunŁtŁἪirea 
eficienἪei energetice Ἠi monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziἪionarea Ἠi instalarea 

sistemelor inteligente pentru promovarea Ἠi gestionarea energiei electrice);  

- ´nlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent Ἠi incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficienἪŁ energeticŁ ridicatŁ Ἠi duratŁ mare de viaἪŁ; 

- orice alte activitŁἪi care conduc la ´ndeplinirea realizŁrii obiectivelor proiectului 

(´nlocuirea lifturilor Ἠi a circuitelor electrice - scŁri, subsol, lucrŁri de demontare a instalaἪiilor 

Ἠi echipamentelor montate, lucrŁri de reparaἪii la faἪade etc.); 

- realizarea de strategii pentru eficienἪŁ energeticŁ (ex. strategii de reducere a CO2) care au 

proiecte implementate prin POR 2014 ï 2020.  

¶ EficienἪa energetica a clŁdirilor rezidenŞiale: 

- ´mbunŁtŁἪirea izolaἪiei termice Ἠi hidroizolare anvelopei clŁdirii (pereἪi exteriori, ferestre, 

t©mplŁrie, planἨeu superior, planἨeu peste subsol), Ἠarpantelor Ἠi ´nvelitoarelor inclusiv 

mŁsuri de consolidare; 

- reabilitarea Ἠi modernizarea instalaŞiei de distribuŞie a agentului termic ï ´ncŁlzire ĸi apŁ 

caldŁ de consum, parte comunŁ a clŁdirii tip bloc de locuinŞe, inclusiv montarea de robinete 

cu cap termostatic, etc. 

- modernizarea sistemului de ´ncŁlzire: repararea/´nlocuirea centralei termice de bloc/scarŁ; 
achiziἪionarea Ἠi instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 

regenerabile ï panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de cŁldura si/sau 

centrale termice pe biomasa, etc.; 

- ´nlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent Ἠi incandescent din spaἪiile comune cu 
corpuri de iluminat cu eficienἪŁ energeticŁ ridicatŁ Ἠi duratŁ mare de viaἪŁ;  

- implementarea sistemelor de management al funcἪionŁrii consumurilor energetice: 
achiziἪionarea Ἠi instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea Ἠi gestionarea energiei 

electrice; 
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- orice alte activitŁἪi care conduc la ´ndeplinirea realizŁrii obiectivelor proiectului 

(´nlocuirea lifturilor Ἠi a circuitelor electrice ´n pŁrἪile comune - scŁri, subsol, lucrŁri de 

demontare a instalaἪiilor Ἠi echipamentelor montate, lucrari de reparaἪii la faἪade etc.); 

-  realizarea de strategii pentru eficienἪŁ energeticŁ (ex. strategii de reducere a CO2) care 

au proiecte implementate prin POR 2014 ï 2020. 

¶ InvestiἪii ´n iluminatul public: 

- ´nlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescenἪŁ cu iluminat prin utilizarea 
unor lŁmpi cu eficienἪŁ energeticŁ ridicatŁ, duratŁ mare de viaἪŁ Ἠi asigurarea confortului 

corespunzŁtor (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalaἪiilor electrice ï st©lpi, reἪele, etc.; 

- achiziἪionarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;  

- extinderea/re´ntregirea sistemului de iluminat public ´n localitŁἪile urbane; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.); 

- orice alte activitŁἪi care conduc la ´ndeplinirea realizŁrii obiectivelor proiectului; 

- realizarea de strategii pentru eficienἪŁ energeticŁ (ex. strategii de reducere a CO2) care au 
proiecte implementate prin POR 2014 ï 2020. 
 

PRIORITATEA XI  - ĊmbunŁtŁἪirea infrastructurii rutiere de importanἪŁ regional 

 

Masura 11.1 Stimularea mobilitŁἪii regionale prin conectarea nodurilor secundare Ἠi 

terἪiare la infrastructura TEN -T, inclusiv a nodurilor multimodale 

Obiectiv specific: Creĸterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale ĸi urbane situate ´n 

proximitatea reŞelei TEN-T prin  modernizarea drumurilor judeŞene. 

Actiuni:  

- modernizarea ĸi reabilitarea (pentru ´mbunŁtŁἪirea parametrilor relevanἪi- creἨterea 

vitezei, siguranἪei rutiere, portanἪei etc.) reŞelei de drumuri judeŞene care asigurŁ 

conectivitatea, directŁ (drumuri judeἪene sau trasee compuse din mai multe drumuri judeἪene 

legate direct) sau indirectŁ (drumuri judeἪene/trasee legate de reἪea prin intermediul unui 

drum naἪional modernizat) cu reŞeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum 

judeἪean pentru conectarea la autostrŁzi sau drumuri expres; 

- construcŞia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeŞean ce vor face 
parte din drumul judeŞean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii Ἠi alte elemente 

pentru creἨterea siguranἪei circulaἪiei; 

- construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru 

asigurarea conectivitŁŞii directe la autostrŁzi TEN-T a drumurilor judeἪene) ĸi construirea 

pasarelelor pietonale;  

-  construirea/modernizarea de staἪii pentru transport public pe traseul drumului judeἪean; 

- realizarea de investiἪii destinate siguranἪei rutiere pentru pietoni Ἠi biciclisti (trasee 
pietonale Ἠi piste pentru bicicliĸti unde situaἪia din teren o permite), inclusiv semnalistica 

verticalŁ pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaicŁ; 

- realizarea de perdele forestiere Ἠi parapeti pentru protecἪie, realizarea de investiἪii 
suplimentare pentru protecἪia drumului respectiv faἪŁ de efectele generate de condiἪii 

meteorologice extreme (provocate de schimbŁri climatice sau alte cauze excepἪionale) ï 

inundaἪii, viscol etc. 

Consiliul Local al Orasului Urlati a aprobat Hotararea nr. 43 din 15.05.2017 privind 

aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul 

Prahova si Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Urlati in vederea pregatirii si 

implementarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea drumurilor judetene identificate in 

Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova: DJ 102K, 

DJ 102D, DJ 100C”.  
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Cap V. PROIECTE  PRIORITARE  

 

 

Conducerea Orasului Urlati, cu aprobarea Consiliului Local, va stabili obiectivele de 

investitii prioritare, in functie de necesitatile identificate si de fondurile disponibile. 

Oportunitatea de care ar trebui sa se foloseasca Orasul Urlati este accesarea fondurilor 

nerambursabile, accesibile Romaniei  pana in anul  2020. Dezvoltarea orasului este necesara 

pentru a oferi cetatenilor servicii la standarde de calitate europeana, in conformitate cu principiul 

dezvoltarii durabile. 

OIECE PRIORITARE 
Planificarea activitatilor principale ale unui proiect ï obtinerea finantarii, elaborarea 

documentatiei, avizarea si apoi implementarea acestuia ï este necesara autoritatii locale care 

finanteaza majoritatea contractelor si care are nevoie de timp sa cunoasca momentul in care sa-si 

planifice fondurile disponibile in exercitiul financiar. Asadar, urmatorul pas ce trebuie parcurs in 

procesul de planificare strategica, dupa identificarea obiectivelor strategice, a masurilor si 

actiunilor aferente fiecare masuri, este prioritizarea proiectelor identificate.  

Stabilirea prioritatilor reflecta o varietate de factori calitativi si cantitativi, precum beneficiile 

asupra societatii, echilibrul dintre costuri si beneficii, necesitatea si urgenta proiectului respectiv. 

 

In prezent,  pentru urmatorii 2 ani, conducerea U.A.T. Orasul Urlati a identificat si stabilit 15 

proiecte prioritare, astfel: 

1. Reabilitarea si modernizarea strazilor din oras; 

2. Reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa; 

3. Reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare; 

4. Consolidarea, reabilitarea, extinderea si dotarea sediului Primarie; 

5. Construirea unui Corp de legatura intre C1 si C2 cu destinatie "Camera de garda" 

din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati; 

6. Reabilitare, modernizare, extindere si dotare infrastructura ambulatoriu integrat 

din cadrul Spitalului Orasenesc Urlati; 

7. Modernizare parcului central din orasul Urlati; 

8. Infiintarea unui parc pe str. Mihai Viteazu; 

9. Consolidare, reabilitare ĸi dotare secŞia recuperare medicalŁ neuromotorie, 

reumatologicŁ ĸi posttraumaticŁ a Spitalului OrŁἨenesc UrlaἪi; 

10. Extinderea retelei de alimentare cu gaze; 

11. Achizitionarea unor utilaje multifunctionale; 

12. Amenajarea  unui  spatiu/parc  de  joaca  pentru  copii; 

13. Modernizarea si extinderea retelei de iluminat public; 

14. Reabilitare Ἠi modernizare clŁdire PoliclinicŁ; 

15. Construire SalŁ de sport ´n incinta ἧcolii Gimnaziale ñCŁnuἪŁ Ionescuò UrlaἪi. 

 

Valorile estimate ale proiectelor se vor stabili prin documentatia tehnica. 

Realizarea acestor proiecte impune respectarea unui plan de actiune, respectiv intocmirea 

studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii, intocmirea proiectelor tehnice, 

emiterea certificatelor de urbanism/autorizatii de construire, obἪinere avize/acorduri, organizarea 

procedurii de achizitie publica, ´ncheierea contractelor cu operatorii economici, executia 

lucrarilor, monitorizarea contractelor de achiziἪie publica. 

 

 

http://www.scumc.ro/medicale/recuperare/sectia-recuperare-neuromotorie-reumatologica-si-post-traumatica/
http://www.scumc.ro/medicale/recuperare/sectia-recuperare-neuromotorie-reumatologica-si-post-traumatica/
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CONCLUZII  

 

Strategia localŁ de dezvoltare durabilŁ este un document prin care se stabilesc 

necesitŁŞile, activitŁŞile ĸi resursele locale specifice pentru dezvoltarea comunitŁŞilor locale. 

Documentul strategic reprezintŁ baza coordonŁrii investiŞiilor multianuale ĸi a pregŁtirii 

administraŞiei publice locale pentru atragerea de fonduri interne sau externe planificate pentru 

perioada 2015-2020.  Prin strategia de dezvoltare localŁ durabilŁ se doreĸte o eficientizare a 

modului de gestionarea eficientŁ a resurselor financiare publice locale, are loc promovarea 

localitŁŞii at©t la nivel naŞional, c©t ĸi internaἪional ĸi se atrag fonduri externe pentru finanŞarea 

proiectelor.  

Dezvoltarea oraĸului nu reprezintŁ doar o problemŁ a autoritŁŞilor locale, ci Şine de voinŞa 

ĸi capacitatea comunitŁŞii de a defini obiective strategice ĸi de a le transpune ´n programe 

operaŞionale.   

Oraĸul Urlati se confruntŁ cu probleme specifice unui oraĸ ´n plinŁ dezvoltare. Creĸterea 

calitŁŞii vieŞii ´n oraĸul Urlati este un element strategic indispensabil dezvoltŁrii viitoare a 

oraĸului;  succesul strategiei depinde de capacitatea administraŞiei publice locale de a coopera cu 

mediul privat ĸi comunitatea, de a implementa proiectele, de a le monitoriza, evalua ĸi corecta ´n 

timp.   

Principiile care au stat la baza elaborŁrii strategiei au fost: implicarea comunitŁἪii, 

transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului. Pentru a da rezultate, strategia 

trebuie ´nsoἪitŁ de promovarea, la nivelul  administraἪiei publice, a unui management strategic 

integrat, la toate nivelurile, capabil sŁ  identifice si sŁ speculeze oportunitŁἪile apŁrute ´n 

beneficiul comunitŁἪii.     

Prin consultare publicŁ este elaboratŁ viziunea comunitŁŞii ca o aspiraŞie comunŁ a 

locuitorilor, urmŁrindu-se o dezvoltare durabilŁ, inteligentŁ ĸi prietenoasŁ cu mediu. Au fost 

formulate obiectivele, Şintele ĸi planurile comunitare de acŞiune, inclusiv indicatorii de impact ĸi 

de rezultat. Rezultatul principal al acestei strategii ´l constituie diagnosticarea situaŞiei 

economico sociale existente ´n oraĸ, stabilirea direcŞiilor principale de acŞiune ´n  vederea 

´mbunŁtŁŞirii situaŞiei existente ĸi crearea mecanismelor necesare autoritŁŞilor administraŞiei 

publice locale pentru asigurarea creĸterii economice, continuarea mŁsurilor de stabilizare macro-

economicŁ, dezvoltarea capacitŁἪii de planificare strategicŁ la nivelul autoritŁἪilor administraἪiei 

publice locale ale oraἨelor din Rom©nia, promovarea de cŁtre Consiliul Local a unor politici 

coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii Europene, crearea unui mediu de afaceri propice 

pentru modernizarea ĸi dezvoltarea serviciilor de utilitate publicŁ.   

Pe baza informaŞiilor colectate s-a fŁcut analiza situaŞiei actuale ĸi s-au identificat 

problemele comunitŁŞii, precum ĸi resursele care pot contribui la rezolvarea acestora.   

Strategia de dezvoltare localŁ asigurŁ informaŞii pentru fundamentarea unor programe 

regionale sau locale de dezvoltare ĸi fundamenteazŁ accesul la finanŞare din fonduri europene ĸi 

guvernamentale pentru obiectivele locale. 
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