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Obiectivul general al proiectului

Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale.

Scopul proiectului:
Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la

nivelul oraşelor din România

CAP.I

INTRODUCERE

De ce o Strategie de dezvoltare durabilă a oraşului? Pentru un azi mai bun
decât ieri şi un mâine mai bun decât azi. Am trecut şi încă trecem printr-o perioadă

dificilă. Trebuie să avem speranţa că această situaţie este trecatoare. Acest fapt, în

primul rând, implică acţiune comună pentru a ne ajuta să trecem peste vremurile

actuale. Important este să ştim cine suntem, unde suntem, de ce dispunem, unde vrem

să ajungem şi, nu în ultimul rând, ce trebuie să facem şi ce se poate face pentru a

reuşi.

O Strategie de dezvoltare locală durabilă are la bază cel puţin următoarele

principii :

1. Durabilitate: condiţii mai bune de trai pentru populaţia oraşului care să

asigure un trai decent, un mediu sănătos, aspiraţia la bunăstare a tuturor, fără a aduce

atingere existenţei şi dezvoltării generaţiilor viitoare;

2. Competitivitate: dezvoltarea economiei locale în contextul regional, naţional
şi chiar internaţional, promovarea sectorului privat în domenii productive şi competitive;
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3. Capacitate financiară: putere financiară care să faciliteze accesul la o

varietate de surse financiare interne şi externe, rambursabile şi nerambursabile pentru

a satisface nevoile de investiţii şi dezvoltare;

4. O bună administrare: reacţie eficientă şi efectivă la problemele comunităţii

prin responsabilizarea autorităţii locale şi stimularea parteneriatul cu societatea civilă.

Strategia de dezvoltare durabilă locală are la baza un ansamblu de procese de

planificare, şi reprezintă principalul produs care promovează parteneriatul în rândul

diferiţilor “actori” pe plan local:

1. administraţia publică locală;

2. comunitatea locală;

3. sectorul privat;

4. reprezentanţii societăţii civile.

Scopul parteneriatului este acela de identificare obiectivă a tuturor problemelor

legate de dezvoltare, de imaginea creată pentru viitor (viziunea), de mobilizarea

resurselor, de elaborarea strategiilor de dezvoltare, a proiectelor, precum şi de

implementerea, monitorizarea şi evaluarea acestora.

Concluzia celor afirmate mai sus este una singură: numai împreună vom reuşi
să realizăm ce ne propunem pentru comunitatea noastră. Scopul acestui demers este

acela de a duce o viaţă mai bună şi de a asigura premisele generaţiei viitoare pentru o

dezvoltare durabilă.

Prezentarea generală a localităţii

Oraşul Boldeşti-Scăeni se află la 11 km Nord de municipiul Ploieşti, la zona de

contact a Subcarpaţilor de curbură cu Câmpia Română. Localitatea este strabătută de

la Sud la Nord de DN1A şi de linia ferată Ploieşti - Măneciu, iar partea de vest, hotarul

cu localităţile invecinate, este dat de râul Teleajen.

Oraşul Boldeşti - Scăeni se invecinează:

-la Nord cu comuna Lipăneşti şi comuna Bălţeşti;

-la Sud cu comuna Bucov;

-la Est cu comuna Plopu;

-la Vest cu comuna Blejoi şi comuna Păuleşti.
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Oraşul este alcătuit din 3 cartiere: Boldeşti, Scăeni şi Balaca situate în partea de

câmpie şi localitatea componentă Seciu, amplasată în partea de Est, pe zona

deluroasă.

Cel mai înalt punct al oraşului este vârful dealului Hârsa, cu 408 m altitudine, un

alt punct înalt, apropiat de centrul oraşului, fiind aflat în apropierea cramei Seciu, la

406 m. Dealul Seciu este parţial cultivat cu viță-de-vie și livezi de pruni, restul fiind

acoperit cu păduri de foioase. Versantul sudic al dealului, împreună cu terasa

Teleajenului din zona respectivă și cu dealul Scăeni (o prelungire spre sud a dealului

Seciu) formează zona de extracție a petrolului

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Boldești-Scăeni

se ridică la 11.137 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002,

când se înregistraseră 11.491 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (90,99%),

cu o minoritate de rromi (5,08%). Pentru 3,84% din populație, apartenența etnică nu

este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi

(91,76%), dar există și minorități de creștini după evanghelie (1,27%) și evanghelici

(1,25%). Pentru 3,89% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Graficul nr. 1. Evolutia populatiei in orasul Boldesti Scaieni

(date preluate după recensămintele din 1977, 1992, 2002 si 2011)

Conform Institutului Naţional de Statistica (INS) la 01.01.2015 populaţia oraşului

număra 11.610 locuitori.
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Istoric

Rădăcinile istorice ale localităţii se întorc adânc în timp. Pe teritoriul aşezării au

fost descoperite şi atestate ştiinţific de către cadre universitare obiecte din Neolitic

(5500-900 î. e. n.) constând în resturi de vase de lut ars, obiecte de silex, pintadere,

opaiţe şi altele.

Minunate statuiete şi fragmente de vase ornate în relief, au fost descoperite

întâmplător de un elev al Şcolii Seciu – Cristinoiu Vasile prin anul 1973. Toate urmele

vechi descoperite, dovedesc că populaţia străveche a localităţii prefera locurile din

apropierea râurilor şi a pădurilor ce le oferea posibilităţi multiple de observare şi

apărare.

Prima menţiune documentară a localităţii este facută pe un document1 scris cu

litere vechi chirilice unde se mentioneza că la data de 15 ianuarie 1591 (7099) Mihai

Viteazul întăreşte lui Ion Logofătul şi fraţilor lui cumpărăturile făcute la Scăieni din

„dealul cu vii, pomet, păduri şi altele”.

Din acelaşi izvor aflăm că pe 14 aprilie 1591 se afla o semnătură pusă pe un act

de vânzare de ocini, provenit din cancelaria domnului Mihnea Turcitul, aflat în fruntea

Ţării Româneşti. În acest document este trecut numele unui localnic, Calivit, din

Scoiani, judetul Saac, care este de fapt numele vechi al Scăenului.

Referitor la actualul cartier Boldeşti, prima menţiune este facută într-un registru

săsec din 1503, unde se aminteşte despre ”satele din Ţara Românească ce faceau

comerţ cu Braşovul” (printre sate este pomenit şi Boldeştii din judeţul Saac). Se pare

că o veche familie de boieri Boldescu exista încă din anii 1490-1500. O altă menţiune

o datorăm lui Miron Costin2, care aminteste ca la 1600 armatele lui Mihai Viteazul,

cantonate la Bucov treceau peste dealuri la Schitul Boldescului. Ruinele acestui schit

au rezistat până în anul 1930. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, moşia Boldeşti

se afla sub stăpânirea lui Gheorghe Boldescu, un om cu vederi înaintate, după care

moşia Boldeşti trece sub stăpânirea boierului C. Stavridis.

1 Bălan Petru- Monografia oraşului Boldeşti-Scăeni, Editura Premia, anul de apariţie al
cărţii, 2007;
2 Herseni Traian - Industrializare şi urbanizare – Cercetări de psihologie concretă la
Boldeşti’’ editată de Academia de Stiinţe Sociale şi Politice a R.S.R., Bucuresti, 1970
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Până în a doua jumatate a secolului al XIX-lea, Boldeştii formau o singură

unitate administrativă şi facea parte din vechiul judeţ al Secuienilor (Saac). Despre

actualul cartier Balaca numele derivă fie din antroponimul „Balc” sau „Balea”, fie din

comprimarea numelui Bălăceanu, cum susţine cu tărie azi academicianul Constantin

Bălăceanu-Stolnici. Numele localităţii componente Seciu ar proveni de la un deal

defrişat cu pomi scorboroşi, foarte vechi – copaci bătrâni şi seci. În scripte, numele

Seciu apare la 1 septembrie 1632, pe un zapis pentru biserica Seciu, prin care o

anume Stana vindea jupânului Neagu trei pogoane de vie la Scaiani.

Când s-au pus bazele unor unităţi administrative mai largi, numite comune, pe

baza legii de organizare întocmită de Alexandru Ioan Cuza, Boldeştilor li se alăturau

Lipăneştii, Şipotul sau Colacul de Piatră şi Seciu. Cele 4 aşezări faceau parte din plasa

Podgoria şi se întindeau pe o suprafaţă de 2.000 ha. Ulterior, Lipăneştii şi Şipotul se

despart şi formează comuna Lipăneşti, iar Boldeştii rămân cu Seciu şi formează

comuna Boldeşti aparţinând tot de plasa Podgoria, al cărui sediu era la Urlaţi. În

această organizare rămâne până în anul 1968, când se uneşte cu Scăeni şi cu Balaca,

formând oraşul Boldeşti-Scăeni, cu reşedinţa în Boldeşti.

Factorul decisiv, suport şi transformator în acelaşi timp, în structura complexă şi

dezvoltarea vertiginoasă a localităţii Boldeşti a fost Schela de extracţie. Satul Boldeşti

aşa cum era înainte de Schelă (fără Schelă) şi cum a devenit după Schelă (cu Schela)

sunt două fenomene bine distincte, mai exact două etape ale aceleaşi realităţi, ale

aceluiaşi proces de transformare social - uman. Fenomenul este cu atât mai interesant

cu cât Schela nu a apărut din cadrul localităţii, ca o etapă firească, intrinsecă de

dezvoltare, ci a venit din afară, ca o acţiune externă, desfăşurată de societăţile

petroliere, ceea ce a avut în chip inevitabil un caracter de criză, de trecere forţată,

iniţial descumpănitoare, de la o situaţie social - economică tradiţională fixată în

deprinderile oamenilor, la alta cu totul diferită, neprevazută şi deci surprinzatoare,

impusă în cea mai mare parte a ei prin presiune economică, persuasiune

propagandistică si constrângere juridică.

Toate acestea au dus la o dramă umană, cei implicaţi si-au transformat viaţa în

funcţie de acest eveniment, părăsind, cu sau fară voia lor, vechi şi încercate tipare de

viaţă, de esenţă pastoral-agricolă, ţărănească, sătească, etnografică şi folclorică,

pentru a îmbrtăţişa altele cu totul inedite, complet neprevăzute, de esenţă industrială,
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urbană, raţional-didactică, puternic culturalizată. Putem spune că Schela de Extracţie

Boldeşti a fost factorul decisiv care a transformat aşezarea din zonă rurală în zonă

urbană.

Schela Boldeşti producea în perioada anilor `30 şi a anilor `50 cca. 20% din

producţia de petrol a ţării. Datorită apariţiei Schelei de Extracţie Boldeşti au apărut şi

alţi agenţi economici pe orizontală pentru activităţi conexe extragerii petrolului şi

gazelor naturale în domeniul transportului, prelucrării metalelor, confecţiilor metalice,

reparaţii şi întreţinere utilaje şi material tubular. Acest fapt a condus la creşterea

numărului populaţiei a cărei consecinţă a fost necesitatea rezolvării spaţiului de locuit.

Astfel în zonele centrale ale cartierelor Scăeni şi, în special Boldeşti, s-au construit

blocuri de locuinţe (11 în Scăeni şi 49 în Boldeşti). În anul 1989, oraşul Boldeşti-Scăeni

era a treia putere economică din judeţ, după municipiile Ploieşti şi Câmpina, fiind o

localitate care asigura locuri de muncă atât pentru proprii locuitori cât şi alte localităţi,

chiar şi pentru municipiul Ploieşti. După schimbările care au avut loc în anul 1989

oraşul Boldeşti-Scăeni se afla în declin determinat de mai mulţi factori. Oraşul Boldeşti

- Scăeni a devenit un „oraş dormitor” pentru puţinii locuitori care mai au un loc de

muncă, în general în alte localităţi.

O mare parte din agenţii economici care aduceau un renume oraşului au

dispărut sau şi-au redus activitatea, în multe cazuri asigurând doar paza patrimoniului.

Astfel, unităţi economice care au dispărut putem aminti: Fabrica de geamuri Scăeni

(SC GES Scăeni SA) a solicitat şi obţinut Autorizaţia de Desfiinţare; Fabrica de

Mucava (actualmente SC Cahiro SA), SC Foradex SA, BAT Boldeşti şi Scăeni, BAF

Floreşti, Arta Metalului, Petroconduct, SC Romfor SA , SC Petrom Service SA etc. şi-

au închis în totalitate activitatea. Fosta Schelă de Extracţie Boldeşti, altădată mândria

localităţii, şi-a redus drastic activitatea pe raza localităţii mutându-şi sediul în Ploieşti şi

Bucureşti. Singurul agent economic mare, care îşi desfăşoară activitatea pe raza

localităţii, este SC Agrisol Int. Ro. SRL. Pe lângă acest agent economic au luat fiinţă

sau şi-au reluat activitatea câţiva agenţi economici, cum ar fi: SC Ecoferm SA, SC

Artemaplast SRL , SC Farina Pan SRL, SC Vitalia Servicii pentru Mediu-Tratarea

Deşeurilor SRL, SC BestMed Serv SRL, SC Aguaki Trans SRL, etc. Aceşti agenţi

economici au absorbit o parte din forţa de muncă existentă pe raza localităţii, dar

procentul este foarte mic. Prin această Strategie de dezvoltare durabilă se identifică
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acele acţiuni şi resursele necesare care să readucă oraşul Boldeşti-Scăeni acolo unde

îi este locul. Suntem datori acestui oraş şi locuitorilor săi să ne recâstigăm renumele

pierdut, iar oamenii să aibă un trai mai bun, decent.

Elemente ale cadrului natural

Din punct de vedere geografic localitatea este situată în sud-estul teritoriului ţării,

la contactul dintre Subcarpaţii de Curbură, respectiv Subcarpaţii Teleajenului şi

Câmpia Română, respectiv Câmpia piemontală Ploieşti, la aproximativ 70 km nord de

capitala ţării Bucureşti.

Paralela de 450 latitudine nordică trece pe teritoriul administrativ al oraşului la

aproximativ 250 m de podul, din sudul localităţii, peste răul Teleajen.

Teritoriul administrativ al oraşului este situat pe o suprafaţă unde se

întrepătrund doua forme de relief, respectiv:

- zona de deal în partea de nord-est, reprezentată prin Dealurile Bucovelului,

subunitate a Subcarpaţilor Teleajenului ce fac parte din Subcarpaţii de curbură;

- zona de câmpie în partea de sud-vest, respectiv Câmpia piemontală a Ploieştilor,

care face trecerea de la Subcarpaţii de Curbură la Câmpia Română.

Localitatea componentă Seciu, zona periurbană, este situată pe dealul Seciu al

cărui vârf are altitudinea de 405,6 m.

Masivul Bucovelului are altitudini cuprinse între 300 m si 400 m având un aspect

colinar specific regiunii deluroase mijlocii. Este o subunitate a Subcarpaţilor

Teleajenului, dezvoltată pe formaţiuni mio-pliocene caracterizată prin alternanţe

repetate ale stratelor de roci permeabile cu cele impermeabile ce se reflectă în

instabilitatea versanţilor, producându-se frecvente alunecări de teren. Deoarece este

un deal rezultat pe boltirea anticlinală Boldeşti (anticlinal cripto-diapir în care sarea nu

apare la suprafaţă), culmile pastrează direcţia, respectiv de la nord-est la sud-vest, cu

un relief dezvoltat pe faciesuri argiloase, argilo-marnoaosă şi argilo-nisipoase.

Versanţii, ce sunt alcatuiţi din aceste roci cu rezistenţa redusă, dar cu plasticitate

ridicată, se caracterizează printr-o dinamica extrem de activă axactă pe alunecari.

Densitatea fracturarii reliefului în acest areal este de 3 km/km2 datorită şi zonelor

despădurite, spre deosebire de terasa văii Teleajenului unde aceasta este de mult mai
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mică, respectiv 0,5 km/ km2 . Declivitatea versanţilor predominantă este de 15-200 , iar

energia de relief în zona dealului Bucovelului este de 100 m favorizând eroziunile

torenţiale ce crează văi cu direcţia de scurgere est-vest, spre colectorul principal din

regiune, râul Teleajen.

Teleajenul străbate teritoriul administrativ al oraşului Boldeşti-Scăeni de la Nord

spre Sud. Pe sectorul dintre depresiunea Magurele (Nord) şi Câmpia Ploieşti (Sud),

respectiv între localităţile Lipăneşti şi Blejoi, pe o lungime de 8 km are aspectul unui

culoar. În acest sector Teleajenul îşi largeşte albia până la 1 km, îşi despleteşte apele

în prundişuri şi îşi schimbă firul principal după fiecare viitura. Dominată în vest de

dealul Blejoi şi la est de dealul Seciu are versanţi repezi unde eroziunea de mal sapă

în terasă. Malurile sunt abrupte cu o înalţime de 5-6m. Lunca este bine diferenţiată,

mai ales pe malul drept, pe malul stâng în dreptul localităţii Boldeşti-Scăeni se

îngustează şi pe unele porţiuni dispare complet. Terasa Măgurele apare numai pe

stânga râului unde are o laţime de aproape 2 km. În dreptul dealului Bucovelului terasa

Teleajenului se bolteşte (datorită anticlinalului Boldeşti) fapt ce duce la concluzia

existenţei unor mişcări recente de ridicare şi de afundare ca o reechilibrare a forţelor

tectonice. Înclinarea generală a terasei este de la nord-vest la sud-est cu o pantă de

1%.

Câmpia Ploieşti este o câmpie piemontanâ, ce a rezultat din suprapunerea şi

îmbinarea unor conuri aluviale mari, dezvoltate de râurile carpatice sau cu obârşii în

Subcarpaţi, în pleistocenul superior-holocen, în condiţiile în care unele sectoare

sufereau subsidente active. Depozitele aluvionare sunt alcătuite în partea superioară

din argile, nisipuri argiloase trecând în bază în pietrişuri cu stratificaţie torenţială şi cu

intercalaţii subţiri de nisipuri grosiere ce formează vastul con de dejecţie aluvionar

Prahova–Teleajen pe o rază de aproximativ 40 de km, cu suprafaţa uşor bombată.

Grosimea aluviunilor variază de la nord spre sud, respectiv de la amonte spre aval,

astfel încât de la o grosime de 70-80 m ajungând la o grosime de 5 m. Datorită zonei

de subsidenţă, la periferia conului de dejecţie, cursurile râurilor îşi schimbă direcţia

îndreptându-se spre sud-est urmând panta generală a câmpiei.

Reţeaua hidrografică
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Reţeaua hidrografică de pe teritoriul oraşului Boldeşti-Scăeni aparţine sistemului

hidrografic Ialomiţa al cărei afluenţi principali Prahova şi Teleajen străbat judeţul

Prahova de la nord la sud aducând un important aport de debite.

Analiza elementelor hidrografice, în strânsă dependenţă cu ceilalti factori fizico-

geografici, prezintă o deosebită importanţă, atât din punct de vedere teoretic, deoarece

ajută la descifrarea evoluţiei regiunii, cât şi din punct de vedere practic, prin măsurile

ce pot fi luate pentru amenajarea şi valorificarea potenţialului hidrografic în diferite

domenii ale economiei.

Reţeaua hidrografică, de pe teritoriul administrativ al oraşului Boldeşti-Scăeni,

nu este foarte densa, fiind alcătuită din:

- cursuri permanente de apă;

- cursuri temporare;

- canale de desecare;

- lacuri (iaz piscicol).

Cursurile permanente de apă au o direcţie de curgere de la nord-vest la sud-est

şi sunt în general văi tinere.

Râul Teleajen constituie limita estică a teritoriului şi colectează apele din zonă;

are o lungime de 122 km şi un bazin hidrografic cu o suprafaţă de 1656 km² cu un

debit mediu anual de 5,23 mc/s. În zona localităţii Boldeşti–Scăeni parăseşte

Subcarpaţii Teleajenului, trecând în Câmpia piemontană a Ploieştilor unde, împreuna

cu râul Prahova formează un vast con de dejecţie. Albia majora este foarte largă cu un

curs meandrat şi care îşi schimbă forma după fiecare viitură.

Datorita depozitelor litologice neconsolidate din terasă, se manifestă cu mare

intensitate eroziunea de mal săpând în terasă până la 20 - 50 m în ultimii ani. Drept

consecinţă sunt afectate proprietăţi private ale oraşului şi ale persoanelor fizice

(terenurilor agricole) punând în pericol şi obiective socio-economice, proprietăţi ale

persoanelor juridice (rampa ecologică, fabrica de oxigen, Şcoala de Subofiţeri ,,Pavel

Zăgănescu’’).

Teritoriul oraşului Boldeşti-Scăeni este străbătut de pârâul Iazul Morilor, ce are

sensul de curgere de la nord-vest la sud-est, paralel cu cel al râului Teleajen la o

distanţă aproximativă de 500 m de acesta şi nu are un debit foarte mare. Acesta

colectează o parte din canalele de desecare (irigaţii) din sistemul de canale de
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desecare din zona de nord a localităţii şi, astfel, debitul lui variază în funcţie de

cantitatea de precipitaţii din zonă. Pârâul Iazul Morilor alimentează iazul piscicol din

sudul teritoriului localităţii la aproximativ 500 m de podul prin care DN1A traversează

râul Teleajen prin suplimentarea debitului de apă asigurată de priza de captare a

apelor din râul Teleajen situat pe raza localităţii Lipăneşti.

Pârâul Balacuţa, ce margineşte la vest cartierul Balaca, are acelaş sens de

curgere, se alimentează din izvoarele din aceeaşi zonă şi preia apele pluviale din

acest cartier trecând pe teritoriul administrativ al localităţii învecinate şi se varsă în răul

Teleajen.

Dealul Bucovelului este brăzdat de numeroase văi torenţiale de eroziune, care

sunt seci, mai ales în perioadele fără precipitaţii, dar şi în perioadele cu precipitaţii

abundente, nu au un curs, manifestandu-se preponderent fenomenele de şiroire.

Acestea provoacă, mai ales pe pantele sudice şi vestice, alunecări de teren şi

degradări, datorită compoziţiei litologice şi a efectelor antropice (despăduriri, paşunat

excesiv, degradarea solului din cauza locaţiilor dese de sonde de extracţie).

Clima

Clima pe teritoriul localităţii Boldeşti-Scăeni este temperat continentală la limita

dintre subtipul climatului cu nuanţe de continentalism accentuat şi subtipul climatului

continental de tranziţie din zona centrală sudică a Câmpiei Române.

Aşezarea geografică şi relieful sunt principalele elemente care influentează în

mod direct repartiţia şi evoluţia factorilor radiativi şi climatici.

De distribuţia cantitativă şi calitativă a acestora depinde sensul de evoluţie a

tuturor elementelor climatice, care la rândul lor se află într-o strânsă interdependenţă

cu ceilalti factori fizico-geografici ai mediului local.

În zonă se întâlneşte topoclimatul dealurilor de la exterior şi al culoarelor de vale

(Teleajen) de la contactul cu câmpia (temperaturi mai ridicate), expunere îndelungată,

ierni mai aspre, primăveri şi veri cu foehnizare intensă).

Altitudinea relativ mică, în medie de 300 m, se remarcă climatic în diferente

moduri mai atenuate ale temperaturilor din succesiunea anotimpurilor, într-o distribuţie

anuală uniformă a elementelor dinamice şi într-o repartiţie omogenă a radiaţiei solare.
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Caracteristicile geotehnice

Din punct de vedere geologico-structural, teritoriul aministrativ al localităţii

aparţine flancului intern al avanfosei carpatice, respectiv zona cutelor diapire atenuate.

Formaţiunile sedimentare, care alcatuiesc relieful zonei, sunt sprijinite de

fundamentul şisturilor cristaline rezultate din metamorfozarea unor sedimente foarte

vechi. La sfârşitul jurasicului, soclul cristalin s-a scufundat în nord-estul judeţului astfel

încât a favorizat un intens proces de sedimentare. În eocen, marea se retrage spre

sud, la exteriorul arcului carpatic, pe fundul ei s-au depus noi sedimente, care au

condus la o colmatare accentuată a geosinclinalului, contribuind la micşorarea

adâncimii fundului mării unde s-au depus maluri organogene ce au dat naştere

şisturilor menilitice şi disodilitice, generatoare de hidrocarburi, exploatate intens în

judeţul Prahova.

La sfârşitul paleogenului, în mişcările orogenice din aquitanian (faza savică), se

depun noi sedimente: conglomerate, gresii, tufuri, marne, sare, gips, indicând prin

acest proces, că ar fi existat un climat cald şi arid. În apele salmastre şi apoi dulci ce

se aflau pe teritoriul Câmpiei Române şi în Subcarpaţi, în faza de cutare stirică

(sfârşitul tortonianului) apare un nou ciclu de sedimentare.

In ciclul de sedimentare mio-pliocen s-au depus gresii, nisipuri şi marne, argile,

ciclul încheindu-se cu ,,Pietrişurile de Cândeşti’’.

În orogeneza valahă (sfârşitul levantinului), după ce edificiul carpatic s-a

consolidat, s-au format şi cutele diapire din zona subcarpatică. Cutele diapire sunt

supuse la presiuni şi datorită plasticităţii depozitelor de sare care au migrat din

adâncuri spre suprafaţă, strapungând formaţiunile pliocene de deasupra, pe alocuri

până la suprafaţă sau aproape de suprafaţă dând naştere la anticlinale diapire.

La marginea lacului din Câmpia Româna, în cuaternar s-a început procesul de

colmatare, încat aluviunile deplasate din munţi şi dealuri s-au îmbrăţişat, sub forma

conurilor de dejecţie a apelor împrăştiate în mod haotic, cu multe meandre.

Mişcările tectonice repetate au determiat cutarea formaţiunilor sedimentare pe

direcţia nord-est sud-vest şi est-vest, precum şi apariţia a numeroase falii de

dimensiuni mari şi de încălecări de strate.
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Anticlinalul Boldeşti este un anticlinal normal, asimetric, faliat în ax de un

accident tectonic longitudinl, cu flancul sudic încalecând uşor peste flancul nordic,

cazut. Anticlinalul este orientat nord-est spre sud-vest şi are forma eliptică în care zona

productivă are aproximativ 14 km întindere şi 2,5 km laţime maximă. Zăcămintele de

ţiţei şi gaze au fost descoperite în 1929 şi exploatate prin sonda 7AR de Societatea

Astra Română.

Modificărea reliefului influenţată de litologie şi tectonică, precum şi de condiţiile

climatice a dus la individualizarea unităţilor morfologice.

Câmpia piemontana a Ploieştilor s-a format structural în holocenul superior prin

depuneri sedimentare aluviale şi proluviale ale râurilor Prahova, Proviţa şi Teleajen

peste ,,Stratele de Cândesti’’ ,care sunt bine dezvoltate în zonă şi au o granulaţie

diferenţiată spre câmpie ,de la grosieră la fină.

Pleistocenul superior este reprezentat de proluviile de pe terasa superioara a

acestor râuri, litologic fiind reprezentate prin depozite loessoide (prafuri argiloase,

argile nisipoase, nisipuri prăfoase argiloase) şi nisipuri cu pietrişuri.

Holocenul este reprezentat de depozitele aluvionare ale acestor râuri formate

din pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri (Holocen inferior) iar pe terasele joase apar

depozite loessoide (Holocen superior).

Compoziţia petrografică a pietrişurilor din zona şesului aluvial este constituită

predominant din elemente ce îşi au originea din flisul cretacic (elemente de gresii şi

marnocalcare) la care se adaugă elemente cu originea în formaţiunile pânzei de

Tarcău de pe nivelul stratigrafic Paleogen-Pliocen.

Vegetaţia şi fauna

Fauna şi flora localităţii, întinsă pe un strat de soluri cernoziomice la şes, cu

aciditate mare încă, cu structură grauntoasă şi conţinut moderat de humus în orizontul

superior, dar cu caracteristici tipice ale subetajului colinar subcarpatic, pe dealuri,

reprezentat de soluri brune, pe acest fundal de suprafaţă constatăm că vegetaţia este

tipică majorităţii ţinuturilor deluroase din ţara noastră.

În zona deluroasă predomină cultivarea viţei-de-vie, zonă care face parte din

Podgoria Dealul Mare. Menţionăm că, în prezent, majoritatea plantaţiilor cu viţă-de-vie
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din soiuri nobile au fost desfiinţate sau abandonate. Subordonat în zona deluroasa

sunt livezi de mici dimensiuni de pruni, meri, peri, zarzări etc.

În zona de câmpie se cultivă, în sistem individual, grâu şi porumb cu un

randament foarte scăzut. În ultima perioadă au aparut Asociaţii cu profil agricol care au

luat îin arendă terenurile de la proprietari şi le exploatează cu un randament ridicat.

Pădurile existente în localitate, majoritatea în Seciu, sunt alcătuite din fagi,

stejari, paltini, arţari, goruni.

În luncile şi zăvoaile râului Teleajen întâlnim sălcii, răchite, cătină, plopi, precum

şi vegetaţie specifică zonelor de baltă (trestie, papura etc.).

Riscuri naturale

Riscul seismic
Conform Normativ P100 – 1992 pentru protecţia antiseismică a construcţiilor, din

punct de vedere seismic localitatea Boldeşti se caracterizează prin următoarele

elemente:

- Zona seismică de calcul: „A”.

- Perioada de colţ „Tc = 1,00”

- Coeficient „Ks” = 0,32.

Conform STAS 11 100/1993, localitatea Boldeşti-Scăeni se situează în interiorul

izoliniei de intensitate macroseismică I = 92 (nouă) pe scara MSK.

Riscul seismic depinde, local şi de formaţiunile geologice de suprafaţă. Pentru

un timp îndelungat riscul seismic se apreciează prin perioada de revenire a unui

cutremur cu anumită intensitate sau magnitudine şi prin calcularea energiei seismice

medii anuale şi compararea ei cu energia eliberată pe an. Riscul seismic creşte atunci

când energia seismică anuală este mai mică decât energia seismică medie.

Riscul seismic este diferit în rocile necoezive şi în cele coezive. Undele seismice

se propagă cu viteză mai mare şi în spaţii mai întinse în rocile compacte faţă de cele

afânate. În pietrişuri şi nisipuri, deşi viteza de propagare a undelor este mai mică,

seismele sunt mai distrugatoare. Dacă se cosidera riscul la seisme în roci compacte

egal cu unu, în rocile puţin coezive şi necoezive riscul va fi de:

- 1:2,4 în roci sedimentare cimentate;
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- 1,4:4,4 în nisipuri umede;

- -4,4:11,6 în rambleuri;

- 12 în terenuri mlăştinoase.

Aceste cutremure pot intensifica procesele de alunecare în masă, din zona

dealului Bucovelului, respectiv alunecările de teren cu toate că până la data actuală nu

s-au observat modificări în structura lor la cutremurele produse recent.

Cutremurele de pamânt, cunosc în ţara noastră o frecvenţă deosebită (între

1901 şi 2000 au fost peste 600 cutremure) şi chiar de intensitate mare (1940 -

magnitudine -7,7; 1977, magnitudine - 7,2; 1986 – magnitudine - 7; 1990 –

magnitudine - 6,7

Scara de magnitudine Richter

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Scara Richter a fost imaginată în 1935 de Charles Richter și Beno Gutenberg, de la
California Institute of Technology, pentru a măsura puterea unui cutremur. Este o

scară logaritmică, pentru că magnitudinea, după Richter, corespunde logaritmului

măsurării amplitudinii undelor de volum (de tip P și S), la 100 km de epicentru și este

gradată de la 1 la 9. De obicei intensitatea cutremurelor nu se exprimă în numere

întregi, ci în numere fracționare.

Deoarece scara Richter este o scară logaritmică, o modificare de un grad pe scara

Richter este corelată cu o modificare de 10 ori a amplitudinii undelor seismice și de

aproximativ 30 de ori a energiei eliberată de cutremur.[1]

Efectele cutremurelor

Magnitudine
Richter

Descriere Efecte
Frecvență de
producere

sub 2,0 micro Microseisme; nu se simt. 8.000 pe zi

2,0–2,9
minor

De obicei nu se simt, dar sunt

măsurate/înregistrate.
1.000 pe zi

3,0–3,9 Adeseori se simt, dar rareori produc 49.000 pe an
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pagube.

4,0–4,9 ușor

Trepidații perceptibile ale obiectelor în

interiorul clădirilor, zgomote prin lovire;

pagube importante sunt puțin probabile.

6.200 pe an

5,0–5,9 moderat

Pot provoca pagube importante, pe porțiuni

restrânse, la clădirile prost construite și

pagube ușoare la clădirile bine construite.

800 pe an

6,0–6,9 puternic
Pot provoca distrugeri în zone populate pe

o rază de până la circa 160 km.
120 pe an

7,0–7,9 major
Pot provoca distrugeri importante pe

întinderi mari.
18 pe an

8,0–8,9

important

Pot provoca distrugeri importante în zone

situate la sute de kilometri în jurul

epicentrului.

1 pe an

9,0–9,9
Devastează zone pe o rază de mii de

kilometri.
1 la 5 ani

10,0 și peste devastator
Nu s-au înregistrat; posibilă devastare la

scară planetară.
necunoscută

Acestea au focarul în zona Vrancea, la Curbura Carpaţilor, la adâncimi cuprinse

între 100 şi 200 km (focare intermediare) pe aşa-numitul plan Benioff. Zona

corespunde unei părţi din regiunea în care se produce subducţia microplacii Marea

Neagră în astenosferă, proces însoţit de acumularea lentă de energie seismică şi de

descărcări bruşte, violente, la intervale de 30-50 ani.

Localitatea Boldeşti-Scăeni a fost afectată la seismele din 1977, 1986, 1990. În

1977 oraşul a suferit grave pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti. Peste 40%

din locuinţele cu etaje au fost avariate într-o mare măsura, iar restul au suferit avarii

importante. Biserica din Boldeşti, Sf. Mihail şi Gavril, a fost parţial distrusă, respectiv

turla centrală s-a darâmat complet şi turla mică din stânga de asemenea s-a dărâmat,

iar pereţii nordici au fost distruşi până la nivelul ferestrelor. Aşezat pe un con de
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dejecţie, se pare ca litologia a favorizat intensificarea şocului seismic, deoarece

inclusiv patru case din zona de nord a bisericii s-au dărâmat complet.

Deoarece în ultimul timp se proiectează construcţii cu dimensiuni mari, este

necesar ca la proiectarea acestora să se colaboreze cu inginerul de rezistenţă care să

calculeze structura de rezistenţă a construcţiei în conformitate cu prevederile

normativelor în vigoare.

Predicţia cutremurelor presupune precizarea timpului, locului şi magnitudinii

viitorului cutremur. Pentru construcţii, sunt importante atât prevederea mişcării

terenului, precum şi durata şocului seismic.

Risc de inundabilitate

Râul Teleajen nu prezintă risc de inundabilitate datorită faptului că începând din

zona depresiunii Măgurele îşi lărgeşte considerabil albia până la 1,5 - 2 km cea ce

permite atenuarea undei de viitură îin cazul unor precipitaţii abundente sau a topirii

zăpezilor.

S-a calculat riscul la inundabilitate în proiect nr.4/15431 ,,Studiul de fezabilitate

pentru Staţia de epurare’’, ce se află situată pe malul Teleajenului la cca. 500 m, şi s-a

demonstrat că nu sunt zone de risc, elaborat in anul 2008.

Malul înalt de 5 - 6 m constituie o protecţie naturală dar favorizează fenomenul

de eroziune. Aceasta a progresat 20 - 50 m în ultimii ani de-a lungul cursului, pe

teritoriul localităţii, manifestându-se preponderent în zona centrală şi în zona de nord.

Disfunctionalităţile sunt: afectarea proprietăţii private ale oraşului şi ale

persoanelor fizice (terenurilor agricole) punând în pericol şi obiective socio-economice,

proprietăţi ale persoanelor juridice (rampa ecologică, fabrica de oxigen, Şcoala de

Subofiţeri ,,Pavel Zaganescu’’). Toate organele competente, inclusiv persoanele

juridice, ce deţin proprietăţi în imediata vecinătate a malului Teleajenului, trebuie să ia

măsuri şi să facă lucrări de consolidare şi de apărare de mal în dreptul proprietăţilor lor

pentru a elimina riscul producerii de accidente şi de pagube materiale.

Sistemul de canalizare pluvială este deficitar pe teritoriul oraşului Boldeşti-

Scăeni şi a zonei periurbane Seciu.
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În zona periurbană Seciu s-au făcut lucrări pentru canalizare pluvială respectiv

şanturi dalate, dar datorită morfologiei terenului şi lipsei unui emisar, apele colectate

sunt deversate pe proprietăţi particulare. Cea mai bună soluţie pentru această zonă, în

cazul în care se justifică prin analiza cost-beneficiu, este de amenajare a unei staţii de

epurare sau a unor microstaţii de epurare şi de a realiza o reţea de canalizare

menajeră care să preia şi apele pluviale.

La contactul dintre zona de terasă şi deal, apele provenite prin scurgerea pe

versant, în cazul precipitaţiilor abundente, nu sunt colectate într-un sistem unitar şi pot

inunda gospodăriile particulare, provocând daune materiale. Sistemul de canale de

desecare sunt colmatate şi nu s-au mai facut lucrări de reamenajare a acestora,cu

toate că astfel apele pluviale excedentare ar putea fi preluate şi drenate. O altă

disfuncţionalitate este faptul că aceste canale nu au continuitate.

Un sistem nefuncţional este canalul de pe dealul Seciu, care trebuie regularizat

în zona Cioburi, până în strada Falansterului prin dalare şi redimensionare.

Este necesar să se efectueze subtraversarea CF Ploiesti –Maneciu, la cca. 800

m de Halta Boldeşti, pentru a lega canalele din zona de est a căii ferate cu sistemul din

zona de vest. Astfel apele pluviale de la contactul terasei cu dealul pot fi preluate şi

deversate prin sistemul de canale de desecare în râul Teleajen.

Ca obiectiv, pe agenda Primariei Boldesti-Scaeni, există propunerea

redimensionării şi extinderii canalizării pluviale în colaborare cu Consiliul Local

Lipăneşti, pentru o mai bună eficienţă şi pentru realizarea unui sistem unitar.

Deasemeni în ultimii ani s-au executat lucrări de investiţii pentru repararea, şi

redimensionarea canalelor existente, extinderea acestora în zonele critice precum şi

lucrari de modernizare prin acoperirea acestor canale.Aceste masuri au avut ca efect

reducerea pagubelor produse de fenomenul de inundare a gospodăriilor prin

eliminarea posibilităţilor de deversare a apelor pluviale din canale, precum şi

asigurarea unui aspect urban al localităţii. Totuşi aceste lucrări de investiţii trebuie să

fie continuate precum şi lucrările de intreţinere a celor existente.

Risc de instabilitate
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Conform evaluării zonelor cu potenţial de instabilitate din ,,Ghidul pentru

identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru de

intervenţie asupra terenurilor pentru prevenirea şi reducerea efectelor acestora în

vederea satisfacerii cerinţelor de siguranţă îin exploatarea construcţiilor, refacere şi

protecţie a mediului, indicativ GT006-97, există foarte multe zone de risc pentru

alunecări de teren în zona dealului Bucovelului pe versantul sudic şi vestic.

Consecinţă a petrografiei şi structurii flisoide şi de molasa , a tectonicii deosebit

de active, riscul declanşării acestui tip de procese geomorfologice este amplificat şi de

asocierea hazardului producerii seismelor de amplitudini mari, mai ales a unor

precipitaţii cu caracter torenţial şi activităţii antropice (sonde de exploatare a ţiţeiului).

Vulnerabulitatea versanţilor la alunecări de teren înscriu localitatea Boldeşti -Scăeni ca

zona de risc mare. Efectele acestora influenţează pe termen lung aşezarea de pe

dealul Seciu, capacitatea de locuire şi utilizarea optimă a spaţiului. Unele din

alunecările actuale reprezintă o recrudescenaţă a unor alunecari mai vechi dar şi

alunecări produse recent. Alunecările, ca procese dezastruoase în timp, ce au avut ca

rezultat pagube materiale considerabile se diferenţiază după grosimea depozitelor

deplasate şi volumul de material antrenat în mişcare. Tipurile de alunecări din

localitatea Seciu sunt alunecări superficiale şi marea majoritate se încadrează în

categoria de alunecări cu profunzime medie.

S-au identificat şi monitorizat alunecările de teren ce s-au produs în ultima

perioadă de timp. Prin PUG-ul aprobat în anul 2011, s-au delimitat pe harta oraşului

zonele cu alunecări de teren, zone în care construirea de locuinţe este interzisă sau se

poate construi numai cu realizare unor lucrări speciale de consolidare rezultate în urma

unor studii geologice aprofundate.

În continuare vom analiza situaţia în care se află localitatea noastră, conjunctura

în care ne aflăm, pentru a găsi soluţiile optime de acţiune pentru o dezvoltare durabilă

a urbei care să conducă la bunastarea locuitorilor. În stabilirea măsurilor de acţiune

vom avea în vedere situaţia locală, regională, naţională şi mondială, tendinţele de

dezvoltare existente, exemple de bună practică a altor localităţi, scopul acestui demers

fiind acela ca mâine să fie mai bine decât azi.
Prin efortul conjugat al tuturor actorilor suntem siguri că vom reuşi!
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CAP.II
BOLDEȘTI-SCĂENI

INDICATORI DE REFERINȚĂ PRIVIND SITUAȚIA ACTUALĂ

2.1. SUPRAFAȚA ADMINISTRATIVĂ
Orașul Boldești-Scăeni ocupă o suprafaţă de 3.491,643 hectare (0,74% din

suprafaţa totală a Judeţului Prahova), din care cea mai mare suprafață (61 %) o

reprezintă terenul agricol - 2.131 ha.

După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de peste

93,43% de proprietari privați, în timp ce terenul neagricol este deținut într-o proporție

de peste 57,63% de stat ca proprietate publică sau privată.

Tabel nr. 1 - Împărțirea suprafeței administrative după forma de proprietate

Specificaţie
Teren agricol Teren neagricol Total

ha % Ha % ha
Proprietate publică

a UAT 5* 0,23* 61+109* 4,48+8,01* 61+114*

Proprietate privată
a UAT 75+60* 3,52+2,82* 27,643+588* 1,91+43,23* 102,643+

648*
Proprietate privată 1990 93,43 576 42,37 2566

TOTAL 2065+65* 100 664,643+697* 100
2729,643+

762*
*- terenul este proprietatea publică a statului
Sursa:Biroul Urbanism, Primăria Boldești-Scăeni

Din punct de vedere al evoluției terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeței

administrative a orașului s-a modificat după cum se poate observa din datele

prezentate mai jos:
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- În primul, rând suprafaţa intravilanului a crescut cu 150,89 ha, ca

urmare a reactualizării PUG-ului şi RLU-ului în anul 2011 şi a întocmirii a 3

PUZ-uri pentru extinderea intravilanului în perioada 01.07.2011 - 01.06.2015;

- Totodată, conform datelor statistice preluate de la Registrul agricol, au

apărut variății la categoriile de teren ca urmare a întocmirii balanţei terenului în

baza Legii nr. 165/2013;

- În urma aprobării PUG-ului localităţii în anul 2011 suprafaţa destinată

locuinţelor și funcţiunilor complementare s-a dublat, de asemenea, suprafaţa

destinată pentru utilităţi industriale și depozitare a crescut cu cca. 7 ha. Prin

aceste creşteri se crează posibilitatea dezvoltării fondului pentru locuinţe şi

asigurarea condiţiilor minime necesare pentru atragerea de investitori în

domeniul producţiei şi al comerţului en-gross.

În cele ce urmează vom prezenta evoluția terenului pe categorii de folosință,

evoluție evidențiată în tabelul nr. 2.

Tabel nr. 2 - Evoluția terenului pe categorii de folosință

Categorie de folosință
Suprafața (ha / km)

An 2014 An 2013 An 2012 An 2011 An 2010
Teren agricol, din
care: 2.131 2.131 2.195 2.195 2.208

- arabil 1.035 1.035 972 972 985
- pășuni și fânețe 885 885 1.012 1.012 1.012
- vii și livezi 211 211 211 211 211
Păduri și alte terenuri
cu vegetație forestieră 734 734 706 706 706

Ape și bălți 84 84 81 81 81
Teren intravilan 1.068,99 1.061,93 1.061,93 1.061,93 918,1

Drumuri (km) 102*/
68,53**

102*/
68,53**

111*/
68,53**

111*/
68,53**

111*/
68,53**

Neproductiv 91 91 70 70 70
Terenuri ocupate cu
construcţii şi curţi 349 349 327 327 314

Suprafața totală 3.490 3.490 3.490 3.490
* - date din Registrul Agricol;
**- date din raportările statistice ale Primăriei
Sursa: Biroul Urbanism, Registrul agricol, Primăria Boldești-Scăeni
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Suprafața agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare

parte – 1035 ha (29,64 %), pășuni și fânețe 885 ha (25,35 %), vii și livezi 210 ha (6,01

%).

Fondul forestier acoperă 734 hectare, ocupând locul III în structura suprafeței

administrative a orașului (21,08 % din totalul suprafeței administrative) și este

reprezentată de păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră.

Luciul de apă care se află pe întinderea orașului Boldești-Scăeni este de 84

hectare, reprezentând 2,4 % din suprafața totală a orașului și este alcătuit din bălți şi

ape curgătoare.

Pentru o înțelegere mai bună, în cele ce urmează am realizat reprezentarea

grafică a suprafeței administrative a orașului Boldești-Scăieni pe categorii de folosință

a terenului.

Observăm că ponderea cea mai mare o are terenul arabil cu 29,64%, urmat de
pășuni și fânețe 25,35%, în timp ce locul trei revine pădurilor cu o pondere de
21,08%. Această repartiţie a categoriilor de folosinţă este o consecinţă a reliefului

localităţii, cca. 50% zonă deluroasă şi 50% câmpie, având în vedere că orasul

Boldesti-Scaeni este situat la contactul dealurilor subcarpatice cu câmpia. Faptul ca

pădurile, păşunile, fâneţele, viile, livezile şi apele depăşesc 50% din suprafaţa totală a

localităţii, acesta este un indicator care arată că localitatea beneficiază de un climat

propice locuirii şi recreerii, curat, nepoluat, atractiv.
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Graficul nr. 2. Reprezentarea grafică a suprafeței administrative a orașului Boldești-

Scăieni

2.1.1

Intravilanul localității
Terenul intravilan al orașului Boldești-Scăeni ocupă în prezent o suprafaţă de

1.068,99 hectare (31 % din total suprafață administrativă). Acest lucru este prezentat

pe larg în tabelul nr 3 unde am ilustrat bilanțul teritorial intravilan.
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Tabel nr. 3 - Bilanțul teritorial intravilan

ZONE FUNCȚIONALE

An 2014 An 2006

Suprafața
(ha)

Procent din
total

intravilan
(% )

Suprafața
(ha)

Procent din
total

intravilan
(% )

Locuințe și funcțiuni
complementare 602,37 56,72 197,07 21,46

Unități industriale și
depozite 92,10 8,67 85,07 9,27

Unități agro-zootehnice 10,93 1,03 9,97 1,09

Instituții și servicii de
interes public 19,63 1,85 21,05 2,29

Căi de comunicație și
transport (rutier) 87,31 8,22 79,27 8,63

Spații verzi, sport,
agrement, protecție 6,42 0,6 4,21 0,46

Construcții tehnico-
edilitare și zone protecție 2,88 0,31 2,88 0,31

Gospodărire comunală,
cimitire 20,07 1,89 6,83 0,74

Destinație specială 15,62 1,47 13,27 1,45

Alte categorii 211,66 19,24 561,48 54,3

TOTAL INTRAVILAN 1.068,99 100 918,1 100

Sursa: PUG 2006 și 2011

Comparativ cu anul 2006 se constată că suprafața ocupată de locuințe și

funcțiuni complementare din total intravilan, în anul 2014 este de aproape 3 ori mai

mare. Această triplare a suprafeţei se datorează aprobării noului PUG al localităţii în

anul 2011 prin care s-a mărit suprafaţa pentru locuinţe şi funcţiuni complementare ca

urmare a solicitărilor mari venite din partea populaţie locale şi în special din afara

localităţii, în perioada premergatoare aprobarii PUG-ului (perioada bumului imobilar). În

ultima perioadă se constată o înviorare a investiţiilor în domeniul construirii de locuinţe.

Se constată deasemeni o creştere a suprafeţei pentru căi de comunicaţie şi

transport (rutier) ca urmare a extinderii intravilanului.



. 26
Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la Strategia de dezvoltare durabilă

nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România a oraşului Boldeşti-Scăeni

O altă creștere semnificatică se observă la zona Gospodarie comunală, cimitire.

Prin PUZ-urile întocmite cât şi prin noul PUG s-au alocat suprafeţe de teren pentru

extinderea cimitirelor existente deoarece acestea aveau un grad de ocupare maxim,

precum şi pentru suprafeţe de teren necesare extinderii Rampei Ecologice, a Staţiei

de sortare a deşeurilor şi a Staţiei de epurare.

2.1.1.1. Fondul locativ
Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de

proprietate, inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru

invalizi, veterani, case speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente,

încăperi de serviciu şi alte încăperi locative în alte construcţii utile pentru locuit.

Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel:

 fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului
şi în deplină administrare gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ

municipal care se află în proprietatea raionului (oraşului), municipiului, precum

și fondul care se află în administrarea gospodărească a întreprinderilor

municipale sau în administrarea operativă a instituţiilor municipale;

 fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor

(case de locuit individuale, apartamente și case de locuit privatizate şi procurate,

apartamente în casele cooperativelor de construcţie a locuinţelor) și fondul care

se află în proprietatea persoanelor juridice (create în baza proprietarilor privaţi),

construit sau procurat din contul mijloacelor proprii;

 fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în

proprietatea personală, în proprietatea comună sau în cote-părţi ai diferitor

subiecţi ai proprietăţii publice și private;

 proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în

proprietatea întreprinderilor mixte cu participare străină.

Evoluția fondului locativ din orașul Boldești Scăeni în perioada 2010-2014 este

prezentată în tabelul nr. 4.

Tabel nr. 4 - Evoluția fondului locativ din orașul Boldești - Scăeni în perioada
2010-2014
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An Total locuințe
(număr)

Total suprafață
locuibilă
(mp)

Proprietate
publică
(număr)

Proprietate
privată
(număr)

Proprietate
privată
(mixtă)

2010 4.022 175.511 136 3.886 -
2011 4.052 190.711 10 4.042 -
2012 4.083 193.474 26 4.057 -
2013 4.104 195.437 26 4.078 -
2014 4.125 197.010 26 4.099 -

Sursa: INSSE Tempo online, Birou Urbanism, Primăria Boldești-Scăeni
Din interpretarea datelor din tabelul de mai sus se poate constata tendința de

creștere a numărului de locuințe, în ultimii 5 ani numărul acestora a crescut cu 103 u.l.

Creșterea a fost semnificativă la locuințele aflate în proprietatea privată ca urmare a

cumpărării de către chiriași a locuințelor aflate în proprietatea publică, dar și ca urmare

a construirii de locuințe de către persoanele fizice. Putem preciza că în perioada de

criză pe care am traversat-o, în perioada 2010-2014, s-au eliberat un număr de 145 de

autorizății de construire pentru locuințe și s-au recepționat un număr de 136 locuințe.

În anul 2010 unui locuitor al orașului îi reveneau 15,76 mp/loc. spațiu de locuit, iar în

anul 2014 acesta a ajuns la 16,97 mp/loc, ceea ce arată o creștere a spațiului de locuit

pe cap de locuitor. Creșterea acestui indicator se datorează și măsurilor luate de către

APL cum ar fi:

1. Creșterea suprafeței intravilanului destinat construcției de locuințe prin,

aproape, triplarea acesteia în urma aprobării noului PUG în anul 2011;

2. Identificarea unor suprafețe de teren, proprietatea privată a orașului, care au

fost concesionate în vederea construirii de locuințe, în special pentru populația cu

probleme sociale si de etnie rromă (cca. 50 de loturi);

3. Achiziționarea de către Primărie a unor Proiecte Tip pentru construirea de

locuințe și care au fost puse la dispoziția persoanelor cu probleme sociale;

4. Achizitionare, prin sponsorizare, de la SC OMV PETROM SA a 16 garsoniere

care sunt închiriate persoanelor fără locuință.

5. S-a depus la ANL documentația pentru construirea unui bloc de locuințe cu

24 u.l. destinate închirierii tinerilor.

O problemă cu care se confruntă APL este lipsa Asociațiilor de proprietari

pentru cei care locuiesc la bloc. Lipsa acestor asociații face imposibilă implicarea APL
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pentru demararea unor demersuri în vederea executării lucrărilor de reabilitare,

recondiționare sau modernizare a blocurilor de locuințe cu fonduri nerambursabile.

2.2. DEMOGRAFIE
Reperele demografice ale evoluției la nivelul Primăriei Boldești-Scăeni

reprezintă elemente de interes major pentru definirea obiectivelor strategice și a

planurilor de acțiune pe termen mediu și lung.

Din acest motiv am sintetizat următoarele informății legate despre populația

stabilă din mediul urban al județului Prahova ca fiind relevante în tabelul nr. 5.

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

Localitatea
Populație stabilă (număr persoane)

Recesământ
2002

Recesământ
2011 2015*

JUDEȚ PRAHOVA 834.663 762.886 813.759
ORAȘ BOLDEȘTI-
SCĂENI 11.491 11.137 11.610

Notă:* datele pentru anul 2015 sunt preluate din INSSE Tempo online - 01 ianuarie
2015

Densitatea populației în orașul Boldești-Scăeni este de 333 locuitori/kmp,

situându-se peste media pe județ (173 locuitori/kmp) conform datelor statistice

aferente anului 2015.

După etnie, locuitorii din Boldești-Scăeni sunt în proporție de peste 91 %

români și doar 9 % reprezintă populația de etnie romă sau alte etnii (maghiari, bulgari).

La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-

a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu

au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum și pentru persoanele pentru care

informățiile au fost colectate indirect din surse administrative, informaţia nu este

disponibilă pentru aceste caracteristici.

Comparativ cu recensamăntul anterior (2002), la recesământul din 2011

numărul populaţiei a scăzut cu 354 persoane, dar conform datelor preluate de la

INSSE Tempo online, la data de 01.01.2015 populaţia oraşului era de 11.610
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persoane, cifră superioară chiar și recesământului din 2002, moment din care evoluţia

populaţiei a căpătat un trend descendent.

Trendul ascendent al populaţiei din ultima perioadă se datorează fenomenului

de stabilire în localitate a unor persoane din afara acesteia și nu ca urmare a creşterii

natalităţii.

În continuare vom prezenta împărțirea populației pe grupe de vârstă prîntr-o
sintetizare a datelor în tableul nr. 6.

Tabel nr. 6 - Populația din orașul Boldești-Scăeni pe grupe de vârstă (2015)

Grupa de vârstă Nr. Persoane Procent
%

Masculin Femei Total
0-4 ani 270 259 529 4,56%
5 – 9 ani 324 319 643 5,54%
10-14 ani 319 322 641 5,52%
15-19 ani 301 264 565 4,87%
20-24 ani 334 341 675 5,81%
25-34 ani 855 819 1.674 14,42%
35-49 ani 1.562 1.478 3040 26,18%
50-59 ani 730 795 1.525 13,14%
60-64 ani 348 402 750 6,46%
65-74 ani 403 491 894 7,70%
75-84 ani 184 369 553 4,76%

peste 85 ani 38 83 121 1,04%
TOTAL

POPULAȚIE 5.668 5942 11.610 100%

Sursa: INSSE Tempo online - 01 ianuarie 2015

Din interpretarea datelor din acest tebel se pot trage urmatoarele concluzii:

1. Numărul persoanelor de sex feminin este cu 274 mai mare decât cel al

persoanelor de sex masculin, în procente populația de sex feminin reprezintă 51,18%,

iar cea de sex masculin 48,82% fiind asemănatoare cu repartiția la nivel de județ

(51,52% femei și 48.48% bărbați) și aproape identică cu cea la nivel național (51,19%

femei și 48,81% bărbați);

2. Populația cu vârsta cuprinsă între 35-49 ani reprezintă peste un sfert din

populație (26,18%);
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3. În segmentul de populație tânără, cu vârsta cuprinsă între 0-34 ani

predomina persoanele de sex masculin (2.403), în procente 50,83%, iar în segmentul

de populație de vârsta înaintată (peste 50 de ani) predomină populația de sex feminin

2.140 persoane (55,69%), față de 1.703 persoane de sex masculin (44,31%).

4. Numărul populație foarte tinere (cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani) este de

1.813 persoane, cu mult mai mic decât al populației de vârstă înaintată (peste 60 ani)

care este de 2.318 persoane, de unde se poate trage concluzia că orasul Boldești-

Scăeni are o populație îmbătrânită.

Reprezentarea grafică a datelor din tabelul nr. 6 s-a realizat în diagramele de mai jos

Graficul nr. 3. Evoluţia populaţiei în oraşul Boldeşti Scăieni

Graficul nr. 4. Populaţia oraşului Boldeşti Scăeni după grupe de vârstă şi sexe
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Conform reprezentărilor grafice de mai sus, putem observa că aproximativ o

pătrime din populația orașului este formată din persoane cu vârsta situată între 35-49

ani. Tot în urma graficului mai constatăm că populația foarte tânără (cu vârsta cuprinsă

între 0-14 ani) este de 15,62%, cu mult mai mic decât al populației de vârstă înaintată

(peste 60 ani) care este de 19,26%, de unde se poate întări concluzia că orașul

Boldești-Scăeni are o populație îmbătrânită.

Pentru a observa evoluţia populației din orașul Boldești-Scăeni pe grupe de

vârstă, mai jos, în tabelul nr. 7 vom compara anul 2015 cu 2011 și 2002.
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Tabel nr. 7 – Evoluţia populației din orașul Boldești-Scăeni pe grupe de vârstă

Grupa de vârstă
Nr. persoane

2002 2011 2015

0-4 ani 618 585 529

5 – 9 ani 582 597 643

10-14 ani 827 589 641

15-19 ani 834 615 565

20-24 ani 1096 994 675

25-34 ani 2162 1.460 1.674

35-49 ani 2.301 2.592 3040

50-59 ani 1.207 1.547 1.525

60-64 ani 514 646 750

65-74 ani 903 841 894

75-84 ani 351 557 553

peste 85 ani 96 114 121

TOTAL POPULATIE 11.491 11.137 11.610

Graficul nr. 5. Evoluţia populaţiei oraşului Boldeşti-Scăeni pe grupe de vârstă.
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Din comparaţia celor trei reprezentări grafice ale evoluţiei populaţiei pe grupe de

vârstă se observă o scădere a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-20 ani și o creştere

a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 65-85 ani, fapt ce demonstrează îmbatrânirea

populaţiei. Aceasta concluzie reprezinta un semnal de alarma pentru autoritatile locale

cât și nationale deoarece aceeasi tendinta este și la nivel national.

Starea civilă a populației din orașul Boldești - Scăeni este evidențiată în

tabelul nr. 8.

Tabel nr. 8 - Starea civilă a populației din orașul Boldeşti-Scăeni

Orașul
Boldești
-Scăeni

Populatța
stabilă STAREA CIVILĂ LEGALĂ

Starea
civilă de
fapt

TOTAL Necăsătorit
(ă) Căsătorit(ă) Văduv(ă) Divorțat(ă)

Persoane
care

trăiesc în
uniune

consensua
lă

2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2011

Ambele
sexe 11.491 11.137 4.683 4.402 5.498 5.340 854 968 456 427 338
Masculin 5.618 2.625 2.657 153 183 169
Feminin 5.519 1.777 2.683 815 244 169

Sursa: Recensământul populației 2002 şi 2011
Din compararea cifrelor, se constată că numărul persoanelor necăsătorite în

anul 2011, comparativ cu anul 2002, a scăzut cu cca. 3% ca urmare a creşterii

numărului populaţiei cu vârsta de peste 18 ani, de asemenea, segmentul de populaţie

căsătorită a avut tendinţa de scădere concomitent cu creșterea segmentului populaţiei

văduve, una din cauze fiind mortalitatea în rândul acestui segment de populaţie.
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Tabel nr. 9 - Nivelul de educație a populației din orașul Boldești-Scăeni

An

Popul
ația
stabilă
de10
ani
și

peste
total

NIVELUL INSTITUTULUI DE ÎNVĂŢĂ MÂNT

Superior

Post-
liceal
șide
maiștri

Secundar

Primar

Fărășcoală
absolvită

Total

din
care:

Total

Superior

Inferior
(gimn
azial)

Total

din
care:

Univer
sitar
de

licență

Liceal

Profesio
nal
șide
ucenici

Perso
an

analfa
bete

2011 9.955 1.164 1.035 430 6.816 3.084 1.517 2.215 1.264 281 101

2002 10.291 446 * 382 6.939 2.857 1.752 2.330 2.108 416 *
*Nu sunt date
Sursa: Recensământul populației 2002; 2011

Din datele din tabelul de mai sus constatăm aproape o triplare în anul 2011 față

de anul 2002, a persoanelor care au studii superioare (1.164 persoane în 2011 față de

446 persoane în anul 2002. Această situație se datorează și „exploziei”de unități de

învățământ superior, în special privat, care a avut loc în perioada de până în 2010.

De asemeni numărul absolvenților de liceu a crescut în anul 2011, comparativ

cu cel din 2002 de la 2.857 la 3.084 absolvenți de liceu, deşi conform datelor statistice

prezentate în tabelul nr.7 privind evoluția populației orașului Boldești-Scăeni pe grupe

de vârstă, populația cu vârstă cuprinsă între 15-19 ani a scazut în anul 2011 față de

anul 2002. Cauzele cresterii numărului de

absolvenți de liceu în anul 2011 fata de anul 2002 sunt:

 Dispariția școlilor de ucenici și reducerea drastică a învățământului profesional.

 Mărirea numărului de clase pentru învățământul liceal la zi și seral.

Totodata se constată că numărul persoanelor cu școală primară a scăzut în

anul 2011 fața de anul 2002, cauza fiind scaderea numărului de persoane cu vârsta

cuprinsă între 15-19 ani, dar și ca urmare a abandonului școlar.

Mișcarea naturală a populației
Prin mișcarea populației înțelegem modificarea numărului, compoziției și

distribuției teritoriale a populației ca și a intrărilor și ieșirilor în și dintr-o populație data,

în cazul de față referindu-ne atât la județul Prahova, cât și la orașul Boldești – Scăeni.
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Componentele de bază ale mișcării naturale a populației sunt natalitatea, mortalitatea

și sporul natural. Toate cele trei component sunt prezentate mai pe larg în tabelul nr.

10

Tabel nr. 10 – Mișcarea naturală a populației (număr persoane)

An

Născuți vii Decedați Sporul natural

Jud.
Prahova

Oraș
Boldești-
Scăeni

Jud.
Prahova

Oraș
Boldeşti
-Scăeni

Jud.
Prahova

Oraș
Boldești-
Scăeni

2010 7172 95 9964 129 -2792 -34
2011 6504 110 9784 98 -3280 12
2012 6541 92 10164 123 -3623 -31
2013 6378 111 9777 104 -3399 7
2014 * * * * * *

* Nu deţinem date
Sursa – INSSE Tempo online

Din interpretarea datelor din tabel se constată o tendinţă de scădere a noilor

născuţi vii la nivel de judeţ, iar pentru oraşul Boldești-Scăeni, tendinţa este staţionară

cu indicii de creştere.

În ceea ce priveşte mortalitatea la nivel judeţ tendinţa este de scădere, tendinţă

ce se înregistrează și la nivelul localităţii noastre.

Din corelarea datelor din tabel putem spune că sporul natural, la nivel judeţ,

este negativ, iar la nivel de oras oraş alternează, media per total perioadă fiind

negativă.

Starea de ocupare a forței de muncă și gradul de sarăcie
În tabelul cu numărul 11 este prezentată situația numărului de persoane

ocupate civile ale județului Prahova pe activități ale economiei naționale la nivelul de

secțiune CAEN Rev. 2 în anii 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014.
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Tabel nr. 11 - 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 286.700 284.200
288.30

0
289.80

0
*

AGRICULTURA, SILVICULTURA
și PESCUIT 62.600 63.600 65.900 62.000

*

INDUSTRIE 77.000 77.300 78.000 78.800 *
CONSTRUCTII 27.100 25.800 24.700 26.400 *
COMERT CU RIDICATA și CU
AMANUNTUL 40.100 38.900 39.000 41.900

*

TRANSPORT și DEPOZITARE 17.000 17.100 17.000 16.400 *
* Nu deţinem date
Sursa – INSSE Tempo online

Din analiza datelor din acest tabel se constată că în judeţul Prahova majoritatea

populaţiei lucrează în industrie, urmând agricultura şi silvicutura, iar pe locul trei în

comerţ. Pentru perioada cercetată se constată o uşoară creștere a populaţiei ocupate.

Facem mențiunea că pentru orașul Boldești-Scăeni nu avem date statistice.

Numărul total al persoanelor care au lucrat în agricultură în anul 2010, după

statutul juridic al exploatățiilor agricole, este prezentat în tabelul cu numărul 12 atât

pentru orașul Boldești – Scăeni cât și pentru județul Prahova.

Tabel nr. 12 - Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul
juridic al exploatățiilor agricole

An 2010
ORAŞ

BOLDEȘTI-
SCĂENI

JUDEȚ
PRAHOVA

Total , din care: 1.924 166.496
Exploatății agricole
fără personalitate
juridică

1.911 165.447

Exploataţii agricole cu
personalitate juridică 13 1.049

Sursa - Recensământul agricol 2010; Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova
Din tabel se poate constata că la nivelul localităţii în exploataţiile agricole fără

personalitate juridică lucrează cca. 17,3% din populaţia oraşului, sub media la nivel de

judeţ care este 21,82%.
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În cele ce urmează am prezentat numărul mediu al salariaților pe orașul

Boldești – Scăeni dar și pe Județul Prahova pentru ultimii 13 ani.

Tabel 13 - Numărul mediu al salariaților

AN
Oraș Boldești-

Scăeni
(număr persoane)

JUD. Prahova
(număr persoane)

1991 8.901 308.669
1992 8.984 307.099
1993 8.535 303.833
1994 9.193 290.410
1995 7.093 277.394
1996 6.392 258.383
1997 7.173 243.409
1998 6.101 220.858
1999 3.586 183.787
2000 3.486 175.806
2001 4.313 178.719
2002 4.438 175.635
2003 4.201 185.162
2004 5.028 172.871
2005 4.651 173.130
2006 3.942 173.506
2007 3.053 184.485
2008 2.928 182.610
2009 2.904 180.022
2010 2.662 160.904
2011 3.002 156.988
2012 3.046 159.105
2013 3.008 161.424
2014

* Nu deţinem date
Sursa – INSSE Tempo online

Pentru a avea o imagine cât mai clară a evoluției numărului de salariați la nivelul

localității și la nivel de județ, în tabelul de mai sus am prezentat evoluția pentru o

perioadă mai mare de timp și anume între anii 1991-2013, practic pentru prioada de

după Revoluția din anul 1989.

Din datele prezentate, se pot trage urmatoarele concluzii:

1. Numărul salariaților din Boldești-Scăeni, pentru perioada analizată, a

scăzut de 3 ori, iar la nivel de județ, aproape s-a înjumătățit;
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2. Cea mai mare scădere a numărului de salariați în localitate, s-a

înregistrat în anul 1999, când numărul salariaților aproape s-a înjumătățit,

ajungând de la 6.101 salariați la 3.586 salariați, an în care și la nivelul județului

numărul de salariați a înregistrat cea mai mare scădere de la 220.858 salariați

în anul 1998, la 183.787 salariați în anul 1999.

Cauzele principale, ale scăderiii numărului de salariați, sunt:

- restructurarea economiei care a condus la reducerea activitățtii sau închiderea

principalelor societăți comerciale aflate pe raza localității (SC Cahiro SA, SC Ges SA,

SC FORADEX SA, SC ROMFOR SRL, SC BAT SA, ARTA METALULUI, SC PETROM

SERVICE SA precum și alte unități de importanță mai mică;

- mutarea sediului și restrângerea drastică a activității fostei Schele de Producție

Boldești, actualmente SC OMV PETROM SA;

- acordarea de salarii compensatorii atractive pentru salariății care renunțau la

locurile de muncă;

- apariția de prevederi legale pentru pensionarea anticipată a salarițiilor;

- criza economică traversată de întreg mapamondul;

- gradul scazut de atragere al investitorilor în localitate.

În ultimii ani se constată o ușoara creștere a numărului de salariați la nivelul

localității cât și nivelul județului, fapt care dă o speranță de redresare a economiei.

În cele ce urmează vom prezenta evoluția numărului de șomerilor înregistrați și

rata de șomaj din anii 2010-2014, nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni.

Tabel nr. 14 - Evoluția numărului șomerilor înregistraţi și rata şomajului în oraşul
Boldeşti-Scăeni

Şomerii înregistraţi la din care: Rata
şomajului

Rata
şomajului

Anii Agenţiile pentru
ocuparea femei - total (%) - femei

(%)
forţei de muncă (număr
(număr persoane) persoane)

2010 533 218 6,9 5,77
2011 260 109 3,4 2,90
2012 280 129 3,6 3,41
2013 288 125 3,7 3,31
2014 268 103 3,6 2,75

Sursa – INSSE Tempo online si AJOFM Prahova
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Din interpretarea datelor din Tabelul nr.14, rezultă că la nivelul oraşului, în

perioada 2010-2014, rata şomajului aproape s-a înjumatăţit, aceasta fiind la sfârşitul

anului 2014 de 3,6%

Tabel nr. 15- Evoluția numărului șomerilor înregistraţi și rata şomajului în judeţul
Prahova

Anul
Total
someri

Din care femei Rata
somajului

Rata
somajului
femei

2010 26.873 11.771 8,41 8,44
2011 17.186 7.851 5,48 5,78
2012 17.142 7.677 5,69 5,78
2013 17.812 7.567 5,83 5,73
2014 15.791 6.870 5,13 5,07

Sursa- AJOFM Prahova

Din interpretarea datelor din Tabelele nr.14 şi nr. 15, rezultă că la nivelul

oraşului, în perioada 2010-2014, rata şomajului aproape s-a înjumatăţit, aceasta fiind

la sfârşitul anului 2014 de 3,6%, iar la nivelul judeţului rata şomajului a scăzut cu cca.

40% fiind de 5,13% la sfârşitul anului 2014.

Pentru a evidenția fluctuațiile numărului de persoane șomere înregistrate între

anii 2010-2014, la nivelul localităţii, am realizat o reprezentare grafică sintetizată în

figura imediat următoare.

Graficul nr. 6 Evoluția numărului șomerilor înregistraţi în anii 2010-2014 la nivelul

oraşului Boldeşti-Scăeni
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Repartiţia pe clase de mărime a numărului populaţiei şomere, la nivel judeţean

este sintetizată în tabelul numărul 16.

Tabel nr. 16 - Repartiţia pe clase de mărime a numărului populaţiei şomere, la
nivel judeţean

Perioada

Nr. judeţe în
clasa

de sub 10000
persoane
şomere

Nr. judeţe în clasa
de

10001 - 20000
persoane şomere

Nr. judeţe în clasele de
20001 – 30000 şi peste

30001 persoane
şomere

Dec. 2013 16 24 (Prahova-17.812) 2 (Dolj, Mun. Bucureşti)

Mar. 2014 18 22 (Prahova-17.203) 2 (Dolj, Mun. Bucureşti)

Iun. 2014 24 16 (Prahova-14.678) 2 (Dolj, Mun. Bucureşti)

Sept. 2014 21 19 (Prahova-15.471) 2 (Dolj, Mun. Bucureşti)

Dec. 2014 20 20 (Prahova-15.791) 2 (Dolj, Mun. Bucureşti)

Apr. 2015 19 21 (Prahova-15.632) 2 (Dolj, Mun. Bucureşti)

Sursa: date lunare de pe www.anofm.ro
La nivelul județului Prahova se observă că la sfârșitul anului 2014, numărul

șomerilor a scăzut cu 1.412 față de sfarsitul anului 2013, iar din datele pe care le

deținem, în primele 4 luni ale anului 2015, numărul șomerilor a scăzut față de sfârșitul

anului 2014 cu 159 de persoane. Aceste cifre indică faptul că economia începe să se

miște, se creează locuri de muncă care produc plusvaloare. Totuși trebuie să privim cu

prudență aceste date statistice, deoarece ele nu reflectă realitatea de fapt, o parte din

populatia activă, care a ieșit din evidențele ANOFM, este fără un loc de muncă, fiind

într-o situație și mai dificilă, din punct de vedere financiar, decât cei care figurează în

categoria șomerilor. Îmbucurator este faptul că tendința generală este de scădere a

numărului de șomeri.

2.3. INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA EDILITARĂ
2.3.1. Căile de acces

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN 1A (3,8 km), care străbate

localitatea de la nord la sud și realizează legătura orașului Boldești-Scăeni cu

http://www.anofm.ro
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municipiul Ploieşti și oraşul Vălenii de Munte, DJ 232 (8 km), care străbate orașul de la

vest la est, intersectând DN 1A în interiorul localității şi DJ 250 (1,7 km) care străbate

oraşul de la nord la sud ( centru civic-loc. Bucov). Aceste drumuri sunt foarte

importante pentru circulaţie, importanţă sporită și de numărul mare de navetişti care

folosesc aceste drumuri.

Reţeaua de străzi, parcări și trotuare, administrată de Consiliul Local Boldeşti-

Scăeni, este în prezent în lungime de aproximativ 92,5 km, din care 80,7 km drumuri și

11,8 km trotuare.

Tabel nr. 17 - Structura rețelei de străzi mici, parcări, trotuare din orașul
Boldești-Scăeni

Categorie drum Număr Total km
drumuri

Total km
trotuare

Total km
alei

pietonal
e

Număr
locuri de
parcare

Drum naţional* 1 3,8 0,335 - -
Drumuri judeţene** 2 9,7 4,5 - 400
Drumuri comunale 7 14,9 5,0 - 100
Străzi 132 56,1 2,3 - 250

TOTAL 142 84,5 11,8 - 750
*DN 1A este proprietate de stat şi este administrat de către CNADNR
** segmentele de drum judeţean din intravilanul localității sunt administrate de
Consiliul Local Boldești-Scăeni.

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Boldești-Scăeni

Starea tehnică a străzilor din localitatea Boldești-Scăeni este bună, 70% din

acestea fiind asfaltate. Practic, în intravilanul localității cea mai mare parte din drumuri

este modernizată (peste 95%) prin asfaltare și într-o mica proporţie prin betonare.

Drumurile din extravilanul localității în mare parte sunt deasemeni asfaltate, iar

restul sunt pietruite, cu balast sau balast în amestec cu pietriș starea acestora fiind

bună, cu excepţia DC55 B care necesită lucrări de reabilitare. Accesul pietonal în zona

centrală și în zonele unde există instituţii publice sau unităţi de învăţamânt se poate

face în condiţii de sigurață pe trotuarele amenajate în ultimi ani. Pe străzile secundare

nu sunt amenajate trotuare datorită laţimii mici a străzilor sau datorită lipsei de fonduri.

O problema deosebită cu care se confrunta locuitorii oraşului Boldești-Scăeni o

reprezintă accesul din interiorul localității în DN1A, în special în perioada de Weckend,
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când circulaţia pe acest drum naţional este foarte intensă. Pentru rezolvarea acestei

probleme, APL a achiziţionat Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru

“Amenajarea de benzi de stocaj, stății de calători și treceri de pietoni pe DN1A”. Din

acest proiect s-au executat lucrările pentru amenajarea intersectiei DN1A cu DJ232

(str. Petroliştilor), accesul în și din DN1A s-a îmbunătăţit considerabil și totodată

pietonii pot traversa DN1A prin loc amenajat corespunzator, în condiţii sporite de

sigurață, riscul producerii unor accidente scăzând considerabil. În perioada imediat

următoare se va amenaja și intersecţia DN1A cu DC56 (str. Morii), urmând ca în viitor

sa se amenajeze și intersecţia DN1A cu str. Gloriei.

Detalierea structurii rețelei de drumuri din orașul Boldești-Scăeni este

prezentată în tabelul cu numărul 18.

Tabel nr. 18 - Detalierea structurii rețelei de drumuri din orașul Boldești-Scăeni

Categorie
drum

Lungime drumuri (km)
Total
(km), Afalt tip beton,

beton de
ciment, pavaj,
îmbrăcăminţi
asfaltice

Drumuri
de

pamant

Drumuri

din
care:

Împietruite Reabilitate* /
modernizate
în perioada
2008-2013

Drum naţional 3,8 3,8
Drumuri
judeţene 9,7 9,7
Drumuri
comunale 12,7 8,5

1,6
2,6

Străzi 58,3 54,6 3,5 0,2 8
TOTAL 84,5 76,6 5,1 2,8 8

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Boldești-Scăeni

Transportul
Localitatea Boldeşti-Scăeni este străbătută de la N la S de calea ferată Ploieşti-

Măneciu, iar din anul 2012 transportul public de persoane a fost sistat.

Transport feroviar în orașul Boldești-Scăeni a fost reluat la sfârşitul anului 2014

de către o societate particulară, în prezent circulă 7 perechi de trenuri. Gara din Scăeni

și halta din Boldești au fost transformate în Puncte de oprire. Transportul feroviar de

mărfuri este aproape inexistent.
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Transportul public de persoane interjudeţean este asigurat de către societăți

comerciale private și se desfășoară pe DN1A. Transportul public de persoane

intrajudețean (Boldești-Scăeni –Ploieşti) este asigurat de către SC GEROM TRANS

SRL, cu mașinile din dotare - autobuze și microbuze. Pe teritoriul orașului sunt

amenajate 20 perechi de stații de autobuz.

Traficul staţionar

În prezent, în oraș sunt amenajate 750 locuri de parcare în regim public,

situația spațiilor de parcare la nivelul localității fiind rezolvată, ținând cont de faptul că

majoritatea populației stă la case.

2.3.2. Alimentare cu apă și apă uzată

2.3.2.1. Rețeaua de alimentare cu apă

Sursa de apă
În orașul Boldești-Scăeni, principala sursă de apă o constituie apa subterană,

alimentarea cu apă realizându-se prin extragerea din puțuri forate. Există 5 puțuri

forate pe raza comunei Lipănești în zona Recea, cu adâncimi cuprinse între 80 m și

100 m, însă în prezent doar 4 funcționează, un puț nu mai este în stare de funcționare.

Sistem de transport și depozitare

Apa extrasă din puțuri este transportată printr-o conductă cu D=300 mm, într-un

Rezervor cu o capacitate de 500 mc situat în Gospodaria de apă din Lipănești. Aici

apa este clorinată în Stația de tratare a apei, care a fost dată în functiune în anul

1988. Din Gospodaria de apă Lipănești, apa este pompată prîntr-o conductă din

azbociment cu D=300 mm în Rezervorul cu capacitatea de 1.000 mc situat în cartierul

Boldești. De la acest rezervor o parte din apă este transportată gravitațional printr-o

conductă din azbociment la Rezervorul de 1.000 mc situat în Gospodaria de apă din

cartierul Scăeni, iar o parte intră în reteaua de distributie aferentă cartierului Boldești.

În Gospodaria de apa Scăeni apa este retratată cu clor, o parte din apă este pompată

printr-o conductă cu D=160 mm în 2 rezervoare a câte 60 mc fiecare situate în
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Gospodaria de apă din localitatea componentă Seciu, iar o parte intră în rețeaua de

distributie aferentă cartierelor Scăeni și Balaca gravitational și o mica parte prin

pompare pentru zonele aflate la o altitudine egala sau mai mare decat cea a

rezervorului. Din cele doua rezervoare situate în Gospodaria de apă din Seciu, apa

este distribuita gravitațional în cea mai mare parte a localității componente Seciu și

prin pompare în zonele mai înalte. Din cauza precipitățiilor abundente din iarna-

primavara anului 2014, Gospodaria de apa din Seciu a fost afectata de o alunecare de

teren. APL a efectuat, în regim de urgență, lucrări pentru stabilizare zonei și

menținerea în stare de funcționare a Gospodariei de apa și totodată a intocmit studiile

necesare în vederea punerii în sigurață a instalațiilor.

Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 73,661 km și a fost

pusă în funcțiune în diferite etape. Primele rețele de distributie a apei potabile au fost

puse în funcțiune în perioada interbelică de către societatea Romano-Americană care

se ocupa cu extragerea țițeiului, iar ultimile rețele de distribuție și branșamente s-au

realizat în anul 2015. Există un număr de 4 cișmele.

Din totalul de 4.125 de locuințe, până în acest moment la sistemul de alimentare

cu apă sunt racordate 3.687, adică un procent de 89,38%. Menționam ca retea pentru

apă potabila există pe toate străzile și drumurile comunale situate în intravilanul

localității, în zonele cu locuințe.

În continuare vom prezenta tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă

pentru anul 2013 -2014.

Tabel nr. 19 - Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă 2013 -2014

TIPURI DE UTILIZATORI
Nr. racordate la

rețea alimentare cu
apă

POPULAŢIE
CASE PARTICULARE 2.540

(nr. contracte, în toate cartierele oraşului)
Contracte individuale la blocuri 1.147

UNITĂŢI
AGENŢI ECONOMICI 125

UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar,
piaţă, unitatea de pompieri) 37

TOTAL 3.849
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Din Tabelul nr. 19 observăm că majoritatea din racordările la rețeaua de

alimentare cu apă sunt reprezentate de casele particulare, în timp ce unitățile sociale

şi agenţi economici reprezintă un procent mult mai mic, dar toţi sunt racordaţi la

reţeaua de distribuţie.

Consumul de apă potabilă
În ceea ce privește consumul de apă potabilă în orașul Boldești – Scăeni am

realizat tabelul cu numărul 20.

Tabel nr. 20 Consumul de apă potabilă în orașul Boldești-Scăeni în perioada
2010-2014:

ANUL
CONSUM

metri cubi / zi

2010 1.090
2011 1.109
2012 1.288
2013 1.055
2014 970

În România, Ordinul Ministrului Sănătăţii 119/2014 pentru aprobarea Normelor

de igienă și sănătate publică pentru mediu de viață al populație, prevede, între altele,

cantitatea minimă de apă pe zi pentru un locuitor, care trebuie să fie de minim 50 litri

(în scopul acoperirii necesarului fiziologic, igienei individuale și pregătirii hranei). Din

tabelul sus prezentat se observă că în anul 2014, când s-a livrat cea mai mică

cantitate de apă, reveneau 83,55 l/loc., cantitate cu mult peste normele impuse de

prevederile legale.

Facem menţiunea că in perioadele secetoase, din cauza capacităţii mici de

stocare a apei în rezervoarele din Scăeni (500 mc, deoarece 500 mc este rezerva de

incendiu) şi din localitatea componenta Seciu (120 mc), apar probleme in alimentarea

cu apa a acestor zone, fapt ce impune ca livrarea apei să se facă cu program, creând

un disconfort populaţiei.

Surse de poluare a apei în oraș
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Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în

agricultură, existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și din

cauza structurii solului. Calitatea apei din acviferul freatic din localitate este influențată

și de apariția unor accidente în procesul de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi.

Menționăm că alimentarea cu apă potabilă a localității se face din foraje cu adincimi de

peste 60 m, stratele acvifere freatice fiind izolate prin cimentare iar frontul de captare

este situat pe malul drept al raului Teleajen, motive pentru care poluarea apei din

acviferul de unde se extrage apa este aproape nulă. Există posibilitatea poluării apei

pe traseele de transport și de distributie în cazul apariției unor avarii.

Preţurile şi tarifele practicate
Potrivit prevederilor Hotărarii Consiliului Local Boldeşti-Scăeni nr. 40/31.03.2015

începând cu data de 01.02.2015 se aplică prețuri din tabelul nr. 21 pentru apa potabilă

livrată în orașul Boldești-Scăeni

Tabel nr. 21 – Prețurile pentru apa potabilă livrată în orașul Boldești-Scăeni

PREȚ PENTRU
Cheltuială

lei/metri cubi

POPULAȚIE 3,92

RESTUL UTILIZATORILOR 3,16

Putem spune că pentru o medie de consum de 1102mc/zi apă potabilă se vor

încasa nu mai puțin de 4.321,41 lei din partea populației.

Prețurile la apă pentru populație conțin TVA în cotă de 24%, iar pentru restul

utilizatorilor nu conțin TVA.

Din informățiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de

apă este acoperit în prezent, dar este nevoie de eforturi pentru îmbunătațirea calității

apei care încă lasă de dorit, din cauza conductelor de transport care sunt din

azbociment, vechimii unor rețele de distributie și din cauza lipsei unei stății de

dedurizare a apei. În acest sens, APL a achiziționat SF „Imbunătatire alimentare cu

apă – oraș Boldești-Scăeni“. În acest Studiu de Fezabilitate sunt prevăzute lucrări

pentru:

- Extindere front de captare prin executarea unui foraj- cu H=100 m;
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- Realizarea unei Stații de tratare a apei (dedurizare) la Gospodaria de apă

din Lipănești;

- Înlocuirea conductei de transport apă din azbociment cu conducta PEHD

(cca. 11 km);

- Înlocuirea conductelor vechi și uzate din OL cu conducte din PEHD (cca.40

km);

- În ultima perioadă de timp s-au executat lucrări de extindere și înlocuire a

rețelelor și branșamentelor de apă din fonduri de la bugetul local ( vezi

proiectele prezentate la cap.2.11), dar și din cota Fondului de dezvoltare pe

16 străzi cu o valoare de 735.664 lei, realizandu-se 5,64 km de retea și 233

de branșamente.

Totodată APL are în vedere urmatoarele:

- reabilitarea Gospodariei de apă din Seciu;

- extinderea rețelelor de distribuție a apei în zonele unde a fost extins

intravilanul;

- înlocuirea Grupului de pompare din Gospodăria de apă Scăeni:

- marirea capacității de stocare a apei în Gospodăria de apă din Săeni şi Seciu.

2.3.2.2. Rețeaua de ape uzate și epurare
2.3.2.2.1 Rețeaua de canalizare menajeră

În prezent, rețeaua de canalizare măsoară 20,5 km de rețea și 1.796 de

racorduri.

Serviciul de canalizare a apei uzate menajeră, ca și cel de apă și epurare este

concesionat către un operator cu capital privat S.C. JOVILA CONSTRUCT S.R.L. La

sistemului de canalizare menajeră sunt racordate 5.500 de persoane reprezentând cca.

50% din populația orașului.

În localitatea componentă Seciu nu există rețea de canalizare menajeră din

cauza configurației terenului (zonă deluroasă) care implică costuri foarte mari pentru

realizarea canalizării.
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Deasemeni în cartierul Balaca canalizare menajeră este doar pe strada Morii,

pe celelate străzi nivelul freatic este la adâncime mică cuprinsă între 0,5 m și 2,0 m

fapt ce implică costuri mari pentru realizarea canalizarii.

Menționam că toate blocurile din localitate sunt racordate la rețeaua de

canalizare.

APL a achiziționat Studiul de Fezabilitate pentru „Extindere și reabilitare retele

de canalizare” în care sunt prevazute lucrări de reabilitare a rețelelor existente (acolo

unde este necesar) și extinderea acesteia pe toate străzile din cartierele Scăeni,

Boldești și Balaca. Investițiua nu a fost implementata din cauza lisei de fonduri. Facem

precizarea ca nu suntem eligibili pentru a obține finanțare nerambursabilă de la

Uniunea Europeana deoarece operatorul este cu capital privat. Pentru extinderea

rețelei de canalizare s-au executat lucrări de introducere a conductelor de canalizare și

de executare a racordurilor de canalizare din fonduri de la bugetul local ( cap. 2.11) și

din fonduri provenite din cota Fondului de dezvoltare pe 5 străzi cu o valoare de

629.385 lei, realizandu-se 1,4 km de retea și 89 de racorduri.

2.3.2.2.2 Staţia de epurare
Staţia de epurare a oraşului a fost construită în anii 80, conform standardelor

existente în acea perioadă și dispune de treapta mecanică și treapta biologică, având

o capacitate maximă de 40 l/s, ea funcționand la un debit de 30 l/s. În Stația de

epurare se prelucrează apă uzată menajer provenită din rețeaua de canalizare precum

și apă uzată menajer provenită din vidanjările bazinelor betonate vidanjabile de la

persoanele fizice și juridice care nu au acces la rețeaua de canalizare.

Principala problema cu care ne confruntăm este faptul că din cauza tehnologiei

învechite în baza carei a fost construită stația de epurare, calitatea ape, care este

prelucrată și deversată în emisarul Teleajen, nu se înscrie în parametrii impuşi de

normele în domeniu în vigoare, în special sunt depășiri ale azotaților și azotiților.

Pentru rezolvarea acestei probleme APL a achiziționat Studiul de Fezabilitate și

Proiectul Tehnic pentru „Modernizarea și extinderea Staţiei de epurare”, cu o valoare

estimată de 10.047 mii lei (cu TVA). S-au încercat mai multe variante de finanțare a

acestei investitii (buget local, fonduri nerambursabile de la AFM, Consiliul Județean
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etc.), dar fără succes. În prezent se încearcă o reactualizare a documentației în

conformitate cu ultimele norme în vigoare și implementarea investiției eșalonat în timp.

2.3.2.2.3 Sistemul de colectare și evacuare ape pluviale
Sistemul de colectare și de evacuare a apelor pluviale aferent tramei stradale,

acesta este bine dezvoltat, apele pluviale sunt colectate în sistemul de rigole betonate

deschise sau acoperite și transportate prin aceste rigole catre emisarii din zona (raul

Teleajen, Iazul Morilor, pârâul Balacuta).

Datorită investițiilor realizate în ultima perioadă în reabilitarea și extinderea

sistemului de colectare și evacuare a apei pluviale, a scăzut semnificativ riscul de

inundare a gospodariilor care erau afectate ori de câte ori cădeau cantități mai

însemnate de precipității sau în perioada de topire a zăpezilor. O problemă cu care se

confruntă APL este cea reprezentată de faptul că o parte din canalele de scurgere a

apelor pluviale se află în proprietatea ANIF, iar aceasta instituție nu execută lucrările

de întreținere și reparare a acestor canale din cauza lipsei fondurilor necesare.

2.3.3. Energia termică
La nivelul localității activitatea de termoficare a fost sistată încă din anul 2001 ca

urmare a renunțării locuitorilor de la bloc la încălzirea centrală, din cauza imposibilității

achitării contravalorii consumului de energie termică. Centralele termice din cartierele

Boldești și Scăeni au fost dezafectate. Încălzirea locuințelor se realizează cu centrale

termice individuale racordate la rețeaua de alimentare cu gaze naturale la apartamente,

iar la case cu centrale termice și lemne. Menționăm că pe cca. 90% din străzi există

rețea de distribuție a gazelor naturale. Rețeaua de distributie nu există pe tronsoanele

de străzi care au fost introduse în intravilan prin PUG-ul din 2011.

2.3.4. Rețeaua de iluminat public
Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere,

cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau

aeriene, fundații, stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat,

accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă,

automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.
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Reţeaua de iluminat public din Boldești-Scăeni aparţine orașului cu excepția

stâlpilor de susținere a cablelor, care sunt în proprietatea S.C. Electrica S.A. și are o

lungime de 61,845 km. Cablele electrice, în prezent, nu se cunoaște a cui proprietate

sunt, cu excepția zonelor unde orașul a extins iluminatul public, pe aceste zone cablele

sunt proprietatea sa.

Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public este prezentată pe larg

în tabelul nr. 22 aflat în cele ce urmează.

Tabel nr. 22 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public

Denumire An 2010 An 2011 An 2012 An 2013 An 2014

Stâlpi de iluminat aparţinând

SC Electrica SA
1.745 1.750 1.750 1.767 1.767

Corpuri de iluminat 887 893 900 912 937

Sursa: Primăria Boldești-Scăeni
Din cele 937 corpuri de iluminat, cele pe LED sunt 50 bucăți, pe sodiu 761

bucăți, fluorescente 5 bucăți, economice 121 bucăți.

În ceea ce privește consumul de energie, după estimativul pe 2015 pentru

instituții importante și în același timp mari consumatoare de energie, se observă o

tendință de creștere a consumului. Acest lucru presupune luarea unor măsuri de

optimizare a consumurilor energetice printr-o exploatare raţională a instalățiilor şi

eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste unități.

În continuare, în Tabelul nr. 23 vom prezenta consumuri de energie, pe tipuri de

consumatori din oraș Boldești-Scăeni.

Tabel nr. 23 - Consumuri de energie, pe tipuri de consumatori din oraș Boldești-
Scăeni

Tipuri de utilizatori
Consumuri anuale (kwh)

2013 2014 2015 estimat

Primărie + SPL 27.874 35.937 38.000

Iluminat public 300.000 240.000 285.000

Liceul Tehnologic ,,Tedor Diamant’’ 41.611 57.425 64.000



. 51
Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la Strategia de dezvoltare durabilă

nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România a oraşului Boldeşti-Scăeni

Școala ,,Mihai Viteazu’’ 26.250 34.446 36.500

Școala nr.2 8.955 10.009 11.500

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala 90.853 87.700 75.500

TOTAL 495.543 465.517 510.500

Sursa: Primăria Boldești-Scăeni

2.3.5. Poșta și telecomunicății
Pe teritoriul orașului Boldeşti-Scăeni funcționează un oficiu poștal. Orașul este

conectat la serviciile de telefonie fixă: TELEKOM, serviciile de telefonie mobilă cu

acoperire corespunzătoare pentru toate zonele din localitate: VODAFONE, ORANGE,

COSMOTE, servicii de televiziune prin satelit, DOLCE , FOCUS SAT și BOOM TV,

televiziune prin cablu S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L..

Rețeaua de internet este asigurată de TELEKOM, , SC RDS&RCS SRL, S.C.

UPC ROMÂNIA S.R.L și SC OPTIC NET SRL..

2.4. INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

2.4.1. Serviciile de sănatate
Pentru asigurarea sănătăţii umane, în oraşul Boldești-Scăeni funcţionează o

Unitate de Asistenţă Medico-Socială (are ca obiect de activitate servicii de îngrijire,

servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale) şi o

clinică privată care oferă servicii medicale de recuperare și paleative, lucru întărit și de

tabelul cu numărul 24.

Tabel nr. 24 - Furnizori de servicii de sănătate

NR.
CRT.

Furnizori de servicii de sănătate Unitate de stat /
Privată

1. UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ Unitate de stat

2. BEST MED SERV – CLINICĂ MEDICALĂ Unitate privată

Sursa: Primăria Boldești-Scăeni
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Totodată, în localitate funcționează 4 cabinete medicale familiale și patru

cabinete de specialitate – cabinete medicale stomatologice și de medicina generala

individuale.

Indicatori servicii de sănătate sunt prezentați în tabelul 25.

Tabel nr. 25 - Indicatori servicii de sănătate

Indicatori

Spitale
CabineteMedicale
Stomatologiceși
medicinagenerala

individuale

CabineteMedici
deFamilie Farmacii

Destat
(UAMS)

Particulare
(BestMed
SRL)

Destat Particulare De
stat Particulare De

stat Particulare

Numărul
unităților 1 1 - 4 - 4 - 2

Numărulde
paturi 44 38 - - - -

Numărulde
medicispecialiști 2 8 - 4* - 4** - 1***

Numărul de
asistente 13 17 - 4 - 4 - 5

*Medici stomatologi Sursa: Primăria Boldești-Scăeni
**Medici de familie
***Farmacist

În urma tabelului observăm că în ceea ce privește spitalele, deși în sistemul de

stat există ceva mai multe paturi, numărul medicilor specialiști este de 4 ori mai mic.

Evoluția numărului de medici din ultimi 5 ani, pe specializări și medicină de

familie, este detaliată în tabelul cu numărul 26.

Tabel nr. 26 – Evoluția numărului de medici din ultimi 5 ani pe specializari

Nr.
Crt.

Indicatori 2014 2013 2012 2011 2010

1 Număr medici de familie 4 4 4 4 4

2 Număr medici specialiști 10 9 7 7 7

Sursa: Primăria Boldești-Scăeni
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Conform tabelului de mai sus numărul de medici nu a mai suferit nicio

modificare din 2010 până în prezent deși populația a avut diferite oscilații. Îmbucurător

este faptul că numărul de medici specialiști este în creștere.

U. A. M. S. Boldești-Scăeni şi Clinica medicală BEST MED SERV oferă

pacienţilor o gamă tot mai largă de servicii medicale, oferind servicii medicale unei

populății de 11.638 locuitori ai oraşului Boldești-Scăeni dar şi din localităţile învecinate

şi în care aproximativ 574 de bolnavi se internează anual aici.

2.4.2. Serviciile de asistenţă socială
Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale este de

a monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligățiile care le revin asistenților personali

în vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap grav astfel încât să primească

îngrijire specială la nivelul la care starea lor o cere.

Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-și valorifice

potențialul fizic, intelectual, spiritual, emoțional și social, în pofida handicapului de care

suferă.

În prezent în cadrul Primăriei orașului Boldeşti-Scăeni sunt angajaţi 18 asistenţi

personali ai persoanelor cu handicap din care 3 persoane sunt asistenți personali

pentru adulţi, iar 15 asistenți personali pentru minori.

La nivelul orașului Boldești-Scăeni sunt înregistrate 69 persoane cu handicap

gradul grav care au optat pentru primirea unei indemnizății lunare în locul angajarii

unui asistent personal. În ceea ce privește reprezentanții legali ai persoanelor cu

handicap grav, aceştia sunt , de regula ,persoane apartinand familiei. Handicapul

acestor persoane este genetic, cele mai frecvente afecțiuni întâlnite sunt encefalopatia

infantilă, oligofrenia, distrofie musculară, epilepsia, distrofie musculară progresivă,

paralizie cervicală infantilă - tetrapareză spastică, glaucom. La adulţii cu handicap

gradul grav predomină hemiplegia, paraplegia, HIV, glaucom, întîrziere mintala severă,

alzheimer. Bugetul oraşului Boldești-Scăeni pentru asistenţă socială în perioada

2010 – 2015 este prezentat în tabelul 27.

Tabel nr. 27 - Bugetul oraşului Boldești-Scăeni pentru asistenţă socială în
perioada 2010 - 20145

ANUL BUGETUL (lei)
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Sursa:Primăria Boldești-Scăeni
Pentru o mai bună vizualizare a evoluției bugetului de asistență socială în ultimii

5 ani am realizat graficul prezentat în imaginea de mai jos.

Graficul nr. 7 Evoluția Bugetului de asistență socială în ultimii 5 ani
Scăderea bugetului în 2011 s-a datorat faptului că plata ajutorului social pentru

persoanele defavorizate a fost preluată de Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie

Socială Prahova.

Deasemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea și

completarea O.U.G. nr. 70/2011 și a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primăria acordă

2010 2.883.930

2011 1.799.100

2012 1.870.750

2013 1.967.500

2014 1.908.770

2015 2.195.140
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ajutoare pentru încalzirea locuinţelor. Numărul cererilor anuale pentru acordarea

ajutorului la încălzire a fost de 690.

2.5. INFRASTRUCTURA DE INVATĂMÂNT
Pentru analiză ne prompunem prezentarea infrastructurii de învățământ pe

principalele sale componente: unități scolare, elevi și personal didactic.

În cele ce urmează vom realiza o imagine de ansamblu a infrastructurii de

învățământ la nivelul orașului Boldești – Scăeni în anul 2014, iar pentru acest lucru ne

vom ajuta de tabelul nr. 28.

Tabel nr. 28 - Infrastructura de invățământ din orașul Boldești-Scăeni în anul
2014

Nr.
crt

Unitate de
învăţământ

Adresa
Personalitate

juridică
/Arondată

Acreditată /
Autorizată

Învăţământ
public / privat

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

1.
Grădiniţa cu program

normal nr. 1

Calea

Unirii,

nr. 114A

Arondată la

Şcoala

gimnazială ,,Miha

i Viteazu’’

704/

11.06.2012

Învăţământ

public

2.
Grădiniţa cu program

normal nr. 4

Str.

Podgoriei

, nr. 8

Arondată la

Şcoala

gimnazială ,,Miha

i Viteazu’’

704/

11.06.2012

Învăţământ

public

3.
Grădiniţa cu program

normal Seciu

Seciu,

nr. 32A

Arondată la

Şcoala

gimnazială ,,Miha

i Viteazu’’

704/

11.06.2012

Învăţământ

public

4.
Grădiniţa cu program

normal nr. 2

Str.

Fagului,

nr. 5

Arondată la

Şcoala

gimnazială nr. 2

910/

11.06.2012

Învăţământ

public

5
Grădiniţa cu program

normal nr. 3

Str.

Morii, nr.

Arondată la

Şcoala gimnazială

910/

11.06.2012

Învăţământ

public
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36 nr. 2

6
Grădiniţa cu program

prelungit nr. 5

Str.

Fagului,

nr. 5

Arondată la

Şcoala gimnazială

nr. 2

910/

11.06.2012

Învăţământ

public

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR și GIMNAZIAL

1

Şcoala

gimnazială ,,Mihai

Viteazu’’

Str.

Podgorie

i, nr. 12

Persoană juridică
704/

11.06.2012

Învăţământ

public

2
Şcoala generala

clasele I-IV Seciu

Seciu nr.

159

Arondată la

Şcoala

gimnazială ,,Mihai

Viteazu’’

704/

11.06.2012

Învăţământ

public

3
Şcoala gimnazială nr.

2

Str.

Colinei,

nr. 40

Persoană juridică
910/

11.06.2012

Învăţământ

public

4
Şcoala generala

clasele I-IV Balaca

Str.

Morii, nr.

36

Arondată la

Şcoala gimnazială

nr. 2

910/

11.06.2012

Învăţământ

public

INVĂŢĂMÂNT LICEAL

5

Liceul

tehnologic ,,Teodor

Diamant’’

Str.

Bucovul

ui, nr. 6

Persoană juridică
3412/

2009

Învăţământ

public

Sursa: Şcoala gimnazială „Mihai Viteazu”, Şcoala gimnazială nr. 2, Liceul
tehnologic „Teodor Diamant”.

În urma tabelului mai sus prezentat, observăm că orașul Boledști – Scăeni se

bucură de un număr de 6 unități destinate învățământului preșcolar, 4 pentru

învățământ pirmar și gimnazial și doar de o singură unitate pentru învățământul liceal.

Menționăm că nu există unități de învățământ privat, toate sunt

Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru

învăţământul preuniversitar, în oraşul Boldești-Scăeni este prezentată mai pe larg în

tabelul cu numărul 29.
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Tabel nr. 29 - Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru
învăţământul preuniversitar, în oraşul Boldești-Scăeni

Nr.
crt.

Specialitatea catedrei
(postului)

Norme /
posturi
didactice
(număr)

Norme / posturi didactice
acoperite cu:

Titulari Suplinitori

1 Educatoare 13 10 3

2 Învăţători 24 20 4

3 Profesori 51,96 38,56 13,4

4 Discipline tehnice 7 6 1

TOTAL 95,96 74,56 21,4

Sursa: Şcoala gimnazială „Mihai Viteazu”, Şcoala gimnazială nr. 2, Liceul
tehnologic „Teodor Diamant”

Observăm că normele pe posturile didactice sunt acoperite în proporții de 74,56

de titular. Numărul posturilor didactice pentru discipline tehnice fiind cel mai mic.

Acesta are o pondere de 7,29 în totalul normelor/posture didactice, iar acest lucru se

datorează desfințării unităților cu specializări tehnice. Numărul total norme aferente

titularilor fiind de 74,56%, iar cele pentru suplinitori de 21,4%.

Aprobarea planurilor de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ din oraşul

Boldești-Scăeni s-a realizat conform actelor normative în vigoare, evoluția numărului

de elevi pe tipul de instituție din perioada 2010-2014 este detaliată în tabelul cu

numărul 30.

Tabel nr. 30 - Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari

Tip instituţie / Nr. înscrişi 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Grădiniţe 54 94 81 85

Şcoli gimnaziale 979 943 1036 1025

Licee 668 621 562 486

TOTAL 1701 1658 1679 1596

Sursa: Şcoala gimnazială „Mihai Viteazu”, Şcoala gimnazială nr. 2, Liceul
tehnologic „Teodor Diamant”
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Observăm deci că în anul şcolar 2013- 2014 au fost înscriși un număr total de

1.605 elevi, din care preșcolari 85. Evoluția numărului de înscriși pe nivele de

învățământ se poate observa din diagrama de mai jos.

Graficul nr. 8. Evoluția numărului de înscriși pe nivele de învățământ

Graficul face vizibil trendul descendent urmat în randul ciclului liceal, care în

doar 4 ani a scăzut cu 182 de elevi.

În continuare vom detalia situația elevilor înscriși în anul școlar 2013-2014 în

oraşul Boldești-Scăeni în tabelul cu numărul 31.

Tabel nr. 31 - Situaţia elevilor înscrişi în anul școlar 2013 – 2014

Unitatea
de

învăţământ

N
r.

în
sc
riş
i

Clasa

N
r.

pr
om

ov
a

ţi R
ep
et
en

ţi

A
ba
nd
o

n
şc
ol
ar
/

Tr
an
sf
er Rata

promovabilităţii

Şcoala

gimnazială

,,Mihai

Viteazu’’

694 Pregătitoare 78

I 69 1 2 95,83%

II 81 9 3 87,10%

III 71 3 - 95,95%

IV 70 - - 100,00%

V 71 9 3 85,54%

VI 81 4 3 92,05%

VII 65 3 1 94,20%

VIII 66 - 1 98,51%
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Unitatea
de

învăţământ

N
r.
în
sc
riş
i

Clasa

N
r.
pr
om

ov
aţ
i

Repetenţi

Abandon
şcolar/
Transfer
la alt
liceu

Rata
promovabilităţii

Şcoala

gimnazială

nr. 2

331

Pregătitoare 41 - - 100%

I 33 - - 100%

II 47 - - 100%

III 35 - - 100%

IV 30 - - 100%

V 30 4 - 88,23%

VI 43 1 - 97,72%

VII 40 1 1 95,23%

VIII 23 1 1 92,00%

Liceul 486

IX 56 19 - 74,67%

X-ZI 73 8 0/1 89,02%

XI-ZI 54 7 0/9 77,14%

XII-ZI 62 - 0/5 92,54%

X-

SERAL
34 5 0/1 85,00%

XII-

SERAL
20 - 0/1 95,24%

XIII-SERAL 72 4 0/6 87,8%

XIV-

SERAL
52 2 0/6 86,67%

Sursa: Şcoala gimnazială „Mihai Viteazu”, Şcoala gimnazială nr. 2, Liceul tehnologic
„Teodor Diamant”

În rândul școlilor gimnaziale se observă că rata de promovabilitate a fost la

nivelul tuturor anilor de studiu peste 85,54%, fiind în rândul a 6 clase din 16 de 100%.

În ceea ce prinește ciclul liceal promovabilitatea cea mai mică înregistrată a fost de

74,67%.
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În continuare, în tabelul cu numărul 31 vom prezenta rezultatele elevilor la
examenele naţionale. Cei mai mulți înscriși a fost în anul 2012-2013, an în care și
procentul de promovabilitate a fost cel mai mare.

Tabel nr. 32 - Situația testărilor naţionale

An școlar
Nr.elevi
înscriși

Nr.elevi prezenți
Nr. elevi
reușiți

Procent
Promovabilitate

2011/2012 87 86 66 75,86%

2012/2013 89 89 73 82,02%

2013/2014 86 84 65 75,58%

Sursa: Şcoala gimnazială „Mihai Viteazu”, Şcoala gimnazială nr. 2
Observăm că promovabilitatea la testările naționale nu a coborât sub 75,58% în

niciunul din anii cuprinși în perioada 2011-2013, lucru total diferit de situația la

examenul de bacalaureat prezentată mai pe larg în cele ce urmează.

Tabel nr. 33 - Situația examenului de bacalaureat

An școlar Nr.elevi
înscriși Nr.elevi prezenți Nr. elevi

reușiți
Procent

Promovabilitate

2011/2012 126 126 14 11,11%

2012/2013 87 87 17 19,54%

2013/2014 58 58 6 10,34%
Sursa: Liceul tehnologic „Teodor Diamant”
Tabelul cu numărul 33 dezvăluie situația catastrofală a promovabilității obținute

la examenul de balacalaureat de către tinerii din Boldești-Scăeni. Cea mai mare

promovabilitate a fost înregistrată în anul școlar 2012-2013 când 17 din 87 de elevi

prezentați au reușit să promoveze examenul adoleșcenței.

2.6. CULTURĂ, CULTE, AGREMENT
2.6.1 Biblioteci

Biblioteca oraşenească se afla în Casa de cultură „Mihai Eminescu” din cartierul

Scăeni. Biblioteca dispune de un fond de carte care insumează un număr de 15.603

volume, biblioteca primind în anul 2014 un număr de 3.120 de vizitatori. Principalii
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vizitatori ai bibliotecii sunt elevii şcolilor și liceului din localitate, dar și persoane, în

special, de vârsta a treia. Biblioteca a avut în anul 2014 un număr de 1.330 de

utilizatori activi.

În cadrul bibliotecii se desfasoara diferite programe și proiecte educative pentru

populaţie la care au participat 770 de persoane dintre care cu vârsta până la 24 de ani

au participat 435 persoane, iar persoane cu vârsta de peste 65 de ani au participat 200

de persoane.

Biblioteca este dotata, în afara de fondul de carte cu 4 calculatoare, 1 schener,

o imprimanta și un videoproiector.

Datele au fost culese de la Biblioteca oraseneasca Boldești-Scăeni.

2.6.2 Case de cultură
Localitatea dispune de două Case de cultură, una, funcţională, Casa de cultură

„Mihai Eminescu”,situată în cartierul Scăeni și una aflată în stare de conservare,

situată în Cartierul Boldești.

Casa de cultură „Mihai Eminescu” este situata pe str. Bucovului, nr.5, fiind o

constructie Sp+P+Ep, cu Sc=422 mp și Sd=572 mp. Clădirea dispune de o sală de

festivităţi cu o capacitate de 200 locuri. Construcţia a fost reabilitată termic și s-au

realizat finisaje superioare exterioare în anul 2012, iar în prezent se schimbă

invelitoarea din tablă. Sala de festivităţi este dotata cu instalaţie de sonorizare,

construcţia este dotată cu Centrală termică, instalății electrice, sanitare, de gaze, cablu

TV și internet. Aici, sub îndrumarea unui director și a unor profesori și coregrafi îşi

desfasoară activitatea formaţia de dansuri populare Ansamblul Voinicelul, formaţia de

dansuri moderne, canto popular și cercul de pictură. O parte din cei 150 de copii care

frecventează Casa de cultură a participat la concursuri regionale, naţionale și în

Republica Moldova, de unde s-au întors cu premii.

Casa de cultura Boldești, cunoscută sub denumirea de „Club Boldești”, situată

pe Aleea Clubului, nr 7, în prezent nu este funcţionabilă. Clubul este o construcţie

Sp+P+Ep, cu Sc=1.106 mp, Sd=1.900 mp. Construcţia dispune de mai multe încăperi

și o sală de festivităţi în amfiteatru. Pentru ca această clădire să poata fi folosită

Primaria oraşului a achizitionat Expertiza tehnică, Auditul energetic și Documentaţia
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tehnică pentru executarea lucrărilor de intervenţie și dotare. Această construcţie poate

fi folosită ca un Centru multifuncţional.

2.6.3. Cămine culturale și muzee
Localitatea dispune de un Cămin cultural situat în localitatea componentă Seciu.

Construcția este situată în Seciu, nr. 32, are un regim de înalţime Sp+P, cu Sc=327 mp,

are 5 încăperi, dintre care o încăpere este Sala de festivităţi. În clădire funcţionează și

Gradiniţa Seciu într-o încapere cu Sc=69 mp. Construcţia are instalații de apă,

canalizare proprie, electrice și de gaze și are dotări minime (scaune). Necesită lucrări

de modernizare și îmbunătatire a dotarilor.

Localitatea nu dispune de un muzeu, dar dispune de un spaţiu în construcţia

unde a functionat Scoala nr.1 (Calea Unirii) destinat amenajării unui muzeu dedicat

activităților de exploatarea petrolului.

2.6.4. Monumente istorice
Pe raza orașului Boldești-Scăeni exista urmatoarele monumente istorice:

1. Ruinele bisericii „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”
Înscris în Lista 2004 sub codul PH-II-m-B-16362.

Amplasare: cartier Boldești,Calea Unirii, nr. 58.

Stare generala de conservare:din anul 2008, ruinele nu se mai disting la

suprafata terenului.

Nivelul de interes/clasare:

Grupa valorica B, categoria II.

Observații: Se intenţionează declasarea acestui monument ca urmare a

inexisțentei unor urme la suprafața terenului.

2. Cruce de pomenire
Înscris în Lista 2004 sub codul PH-IV-m-B-16885

Amplasare:Cartier Scăeni, în curtea bisericii „Adormirea Maicii Domnului”

Starea generala de conservare: crucea este crapata la partea superioara

Nivel de interes/clasare:

Grupa valorica B, categoria IV
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3. Monumentul lui Teodor Diamant
Înscris în Lista 2004 sub codul PH-III-16870

Amplasare: Cartier Scăeni, la intersecția străzii Primăverii cu strada

Monumentului (în fața bisericii „Adormirea Maicii Domnului”)

Starea generală de conservare: bună

Nivelul de interes/clasare

Grupa valorica A, categoria III.

4. Biserica „Sf. Treime”
Înscris în Lista 2004 sub codul PH-II-m-B-16625

Amplasare: Localitatea componentă Seciu, str. Principală, nr.374

Starea generala de conservare: bună

Nivelul de interes/clasare

Grupa valorică B, categoria II

5. Casa Rusescu
Amplasare: Localitatea componenta Seciu, str. Principală, nr.67

Starea generală de conservare: mediocră

Nivelul de interes/clasare

Grupa valorica A, categoria II

Informățiile au fost preluate din Studiu de fundamentare PUG-oras Boldești-

Scăeni, Evoluţia istorică și urbanistică, întocmit de SC RESTITUTIO SRL.

2.6.5. Publicații și reviste
Deși în Scăeni a luat ființă Falansterul de la Scăeni întemeiat de către Teodor

Diamant în anul 1935, iar localitatea face parte din județul unde s-a proclamat

Republica Ploiești, activitatea publicistică în prezent este inexistentă. În perioada

2011-2013 a apărut, lunar, o publicație locală intitulată „Informația de Boldești”, care

era editată în cateva sute de exemplare și era distribuiă gratuit. În prezent acest ziar

local nu mai apare, iar perspective de reapariție nu sunt.
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2.6.6. ONG-uri
ONG-urile sunt slab reprezentate pe raza localității. Din datele pe care le

deţinem, există o singură organizaţie neguvernamentală și anume Asociaţia „LUMINĂ

PENTRU RROMI”, cu sediul în Boldești-Scăeni, Calea Unirii, nr.21. Scopul Asociaţie

constă în promovarea dezvoltării socio-economice a comunităților de rromi.

2.6.7. Formații de dans
Așa cum s-a specificat mai sus, în cadrul Casei de cultură „Mihai Eminescu”

activează Ansamblul de dansuri populare Voinicelul și o formație de dansuri moderne

sub îndrumarea unui profesor și a unui coregraf.

2.6.7. Sărbători şi tradiții cu specific local
Orașul Boldești-Scăeni nu este o localitate bogată în tradiţii și sărbători locale,

fiind un oraș preponderent muncitoresc. Ziua oraşului se sărbatoreşte pe data de 5

iunie, iar în ultimul timp se organizează anual Festivalul Toamnei, de regulă, în

perioada octombrie-noiembrie.

Oraşul este înfrăţit cu localitatea Leova din Republica Moldova şi are relaţii

apropiate de colaborare în domeniile artistic, cultural şi sportiv cu localitatea Pavlikeni

din Republica Bulgaria.

Oraşul are o echipa de fotbal, care la sfârşitul campionatului 2014-2015, a

promovat în Liga a -III-a naţională. În cursul lunii august, în ultimii ani se organizează

pe stadionul „Viorel Mateianu” din Boldeşti cupa „Viorel Mateianu” cu participarea unor

echipe de fotbal din ţară şi strainatate (R. Moldova şi Bulgaria). Deasemeni în cursul

lunii iunie se organizează întreceri sportive de ciclism cu participare naţională şi

internaţională.

2.6.8. Cultele
În orașul Boldești-Scăeni există câte o biserică creștin-ortodoxă în fiecare

cartier și în localitatea componentă Seciu. Constructiile sunt în stare bună, cu exceptia

bisericii din cartierul Scăeni care necesita lucrări de finisaje și de pictură deoarece la

această biserică s-au executat lucrări de consolidare necesare ca urmare a efectelor

cutremurilor.

Conform recensământului din 2002, populatia oraşului era peste 95% ortodoxa,

urmată de creştini dupa evanghelie 1,74%, romano-catolică, adventistă, penticostală și
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alte religii. Ţinând cont de aparteneţa populaţiei la aceste religii s-au construit ori sau

amenajat case de rugăciuni pentru religiile sus amintite.

Oraşul dispune de cimitire pentru ortodocsi pe lângă toate bisericile, iar pentru

celelate religii s-au amenajat separat cimitire (în cartierele Scăeni și Balaca) ori s-au

repartizat zone distincte în cimitirele ortodoxe. Precizăm ca pentru cartierul Scăeni,

capacitatea cimitirului ortodox a ajuns la un grad maxim de ocupare.

2.7. ECONOMIA
Tabel nr. 34 - Structura agenților economici din Boldești-Scăeni, în funcție de

domeniul lor de activitate

STRUCTURA AGENŢILOR ECONOMICI, ÎN FUNCŢIE
DE DOMENIUL DE ACTIVITATE

Nr
crt

Domeniul de activitate
Număr
societati

Pondere in
totalul

societatilor

1
Comerţ cu ridicata și cu amanuntul; Repararea

autovehiculelor și motocicletelor
63 38,42%

2 Hoteluri și restaurante 12 7,32%

3 Activitati profesionale, stiinţifice și tehnice 2 1,22%

4 Agricultură, Silvicultură și Pescuit 3 1,83%

5 Industria prelucratoare 10 6,10%

6
Distribuţia apei; Salubritate; Gestionarea

deseurilor, activităţi de decontaminare
3 1,83%

7 Transport și depozitare 9 5,49%

8
Activităţi de servicii administrative și activităţi de

servicii suport
1 0,61%

9 Informății și comunicății 6 3,66%

10 Construcţii 2 1,22%

11 Intermedieri financiare și Asigurari 5 3,05%

12 Activităţi de spectacole culturale și recreative 0 0

13 Alte activităţi de servicii 50 30,49%

TOTAL
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Din totalul celor 166 societăți active, 87,96% sunt microintrepinderi, respectiv au

maxim 9 angajați şi o cifră de afaceri anuală şi/sau active totale anuale de maxim 2

milioane EURO.

Principalii agenți economici care își desfășoară activitatea în orașul Boldești-

Scăeni sunt prezentați în tabelul de mai jos.

Tabel nr. 35 - Lista cu principalii agenți economici de pe raza orașului Boldești-
Scăeni

Nr.
crt.

Denumire
societate

Localita
tea

Nr.
angajati

Cifra de
afaceri

Profit
Domeniul
de activitate

1.

AGRISOL

INTERNAŢIONAL

R.O. SRL

Boldești-

Scăeni
1.217

281.912.4

61

4.839.327.

415

Creşterea

păsărilor

2.
ARTEMA PLAST

SRL

Boldești-

Scăeni
97

48.081.93

9
242.287

Fabricarea

articolelor de

ambalaj din

material plastic

3. ECO-FERM SRL
Boldești-

Scăeni
75

10.174.96

3
0

Activităţi în

ferme mixte

(cultură

vegetală

combinată cu

creșterea

animalelor)

4. ROMFOR SA
Boldești-

Scăeni
39 3.687.862 0

Activităţi de

servicii anexe

extracţiei

petrolului brut

şi gazelor

naturale
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5.

VITALIA

SERVICII

PENTRU MEDIU-

TRATAREA

DEŞEURILOR

SRL

Boldeşti-

Scăeni
63

13.484.96

3
0

Tratarea şi

eliminarea

deşeurilor

nepericuloase

6.
AGUAKI TRANS

SRL

Boldeşti-

Scăeni
45

34.274.44

0
10.880.355

Transport rutier

de mărfuri

7.

GLOBAL

ELECTROCONS

TRUCT SRL

Boldești-

Scăeni
35 4.151.596 99.866

Lucrări de

instalății

electrice

8.
SC FARINA PAN

SRL

Boldesti-

Scaeni
24

10.121.19

6
86.267

Fabricarea

produselor de

morarit

9.

SC NABORS

DRILLING

INTERNATIONAL

PLOIESTI

Boldesti-

Scaeni
107

70.857.17

3
3.211.039

Activitati de

servicii anexa

extractiei

petrolului brut

si gaxelor

naturale

10.
SC BESTMED

SERV SRL

Boldesti-

Scaeni
75 3.957.150 475.431

Activitati de

asistente

spitaliceasca

11.
SC SILDANI

AUTO SRL

Boldesti-

Scaeni
30 3.998.868 475.431

Intretinerea si

repararea

autovehiculelor

Sursa: ANAF Prahova

Principalii agenți economici acoperă, în mare, toate domenile de activitate, de la

activități în ferme mixte de creșterea păsărilor, de fabricarea ambalajelor, la tratarea și

eliminarea deșeurilor, activităţi spitaliceşti, în domeniul serviciilor, anexa pentru

exploatarea petrolului, etc. Totuşi, după 1989, ponderea agenţilor economici a scăzut
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dramatic, iar activităţi de tradiţie (industria sticlei, fabricarea cartoanelor, repararea

utilajelor aferente extragerii petrolului, extracţia petrolului etc.), au disparut.

2.7.1. Industria
În prezent, în localitatea Boldești-Scăeni industria, putem spune, are mai mult

un caracter „didactic”. În anul 1989, orasul Boldești-Scăeni era a treia forţă economică

a județului, după municipiile Ploieşti și Câmpina, fiind cunoscut în toata ţara prin unităţi

industriale: Schela de Petrol Boldești, Fabrica de Geamuri Scăeni, Fabrica de

Cartoane și Mucava Scăeni, Întreprinderea de Foraj și Lucrări Geologice Speciale,

Înteprinderea de Foraj Scăeni etc. În prezent, toate aceste unităţi industriale, embleme

pentru localitate, si-au încetat activitatea ,cu excepţia Schelei de Petrol Boldești,

integrată în grupul OMV PETROM, care funcţionează prin nişte puncte de lucru pentru

mentenanţă.

Locul unitatilor industriale care şi-au încetat activitatea, nu a fost luat de alte

societăţi industriale de anvengură. Au apărut câţiva agenţi economici mici, sau foarte

mici, printre care cel mai important este SC ARTEMA PLAST SRL, cu activitate în

domeniul fabricării ambalajelor flexibile pentru industria alimentară.

Localitatea s-a transformat dintr-o localitate de destinaţie pentru salariați, în

„oraș dormitor” şi un oraș al „asistaţilor social”.

2.7.2. Agricultura
Suprafața agricolă din anul 2014 a fost de 2.195 ha. Împărțirea sa pe categorii

de folosință este redată în tabelul cu numărul 37.

Tabel nr. 36- Suprafața agricolă, pe categorii de folosință în anul 2014

Categorii de
folosință

Suprafața
(ha)

Ponderea
suprafețelor (%)

- arabil 972 44,28%

- paşuni și fâneţe 1.012 46,10%

- vii și livezi 211 9,61%

Total teren
agricol 2.195 100%
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Sursa- Serviciul Urbanism Primăria Boldești-Scăeni
Din tabelul de mai sus se observă că ponderea cea mai mare o au pășunile și

fânețele, urmate de ternul arabil care a avut o suprafață de 972 ha.

2.7.2.1 Situația terenurilor, pe categorii de folosință, potrivit Recensământului
agricol din anul 2010

Situația terenurilor, pe categorii de folosință, potrivit Recensământului agricol

din anul 2010 este sintetizată în tabelul de mai jos.

Tabel 37- Situația terenurilor, pe categorii de folosință, potrivit Recensământului
agricol din anul 2010

Categorii de folosință Suprafața (ha)

Terenul arabil 495,62
Grădina familială 53,97
Păşuni și fâneţe
Culturi permanente

350,22
137,39

Suprafaţa agricolă utilizată 1.037,2
Suprafaţa agricolă
neutilizată 128,51

Se observă că cea mai mare suprafață a terenurilor a fost teren arabil.

Suprafața totală agricolă utilizată fiind de 1037,2 ha, în timp ce cea neutilizată se

întindea pe 128.51 ha.

În continuare, în tabelul numărul 39, vom prezenta suprafața agricolă utilizată,

suprafaţă agricolă neutilizată și alte suprafețe (hectare), pe categorii de folosință atât la

nivel de județ, cât și la nivel de localitate.

Grădina famili
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Tabel nr. 38- Suprafața agricola utilizată, suprafata agricolă neutilizată și alte suprafețe (hectare), pe categorii de folosință

Localitat
e

Suprafata agricola utilizata

Suprafaţa
agricolă
neutilizată

Suprafaţa
împadurită

din care:
Suprafeţe
ocupate
cu clădiri,
curţi,

drumuri,
cariere
etc.

Helestee,
iazuri,
bălţi

Suprafaţa
totală a

exploataţiei
agricole

Teren
arabil

Gradini
familiale

Pasuni
și fanete

Culturi
permanente Total

Crânguri
în

sistem
de

rotaţie
pe

termen
scurt

JUDEȚ
PRAHOVA 126.447 5.382,73 104.691,7 13.815,05 250.336,48 10.874,73 5.274,67 0,00 7.778,66 739,42 275.003,96

Orasul
Boldești-
Scăeni

495,62 53,97 350,22 137,39 1.037,20 128,51 72,94 0,00 69,78 0,00 1.308,43

Pondere
(%) 0,39 1,00 0,33 0,99 0,41 1,18 1,38 0,00 0,9 0,00 0,48

Sursa - Recensământul agricol 2010; Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova
Numărul exploatațiilor agricole , cu suprafața agricolă utilizată, pe categorii de folosință a fost detaliat în tabelul de mai sus cu numărul 39,

tabel din care observăm că cea mai mare suprafață de teren este acoperită de clădiri, curți, drumuri, cariere etc – 1.528ha, următoarea suprafață

de 1095 fiind teren arabil. Suprafața terenului agricol neutilizat este de 206 ha.
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În continuare vom prezenta numărul de exploatații agricole după modul de deținere a suprafeței agricole utilizate, distingând următoarele

moduri de deținere a suprafeței: în proprietate, în concesiune, în arendă, în parte, utilizate cu titlu gratuit și alte moduri.

Tabel nr. 39 - Exploatații agricole (număr), cu suprafața agricolă utilizată, pe categorii de folosință

Sursa - Recensământul agricol 2010; Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova

Localitate

Suprafata agricola utilizata

Suprafaţa
agricolă
neutilizată

Suprafaţa
împadurită

din care: Suprafeţe
ocupate
cu clădiri,
curţi,

drumuri,
cariere
etc.

Heleştee
iazuri
bălţi

Suprafaţă
totală a

exploataţiei
agricole

Teren
arabil

Grădini
familiale

Paşuni
și

fâneţe

Culturi
permanente Total

Crânguri
în sistem
de rotaţie

pe
termen
scurt

JUDEȚ
PRAHOVA 82.682 82.277 76.091 33.083 154.04 9.248 6.359 47 138.453 36 166.494

Orasul
Boldești-
Scăeni

1.095 983 485 624 1.819 206 29 - 1.528 - 1.924
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Tabel nr. 40- Exploatații agricole (număr) după modul de deținere a suprafeței
agricole utilizate

Modul de detinere a suprafeței
Oraș Boldești-

Scăeni
jud. Prahova

În proprietate 1.806 144.093

În concesiune 1 272

În arendă 3 1.212

În parte 1 1.047

Utilizat cu titlu gratuit 25 14.146

Alte moduri 3 4.107

Total 1.839 164.877

Sursa - Recensământul agricol 2010; Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova
Conform tabelului cele mai multe exploatații agricole după modul de deținere a

suprafeței agricole utilizate sunt în proprietate (1.806 în Boldești-Scăeni și 144.093 în

Prahova).

Numărul exploatații agricole care utilizează terenul arabil, după modul de

deținere al acestuia este prezentat în tabelul cu numărul 42.

Tabel nr. 41- Exploatații agricole (număr) care utilizează terenul arabil, după
modul de deținere al acestuia

Modul de detinere al
terenului arabil

Oraș Boldeşti-
Scăeni

jud.
Prahova

În proprietate 1.075 72.791

În concesiune - 27

În arenda 3 680

În parte 1 714

Utilizat cu titlu gratuit 24 9.735

Alte moduri 1 1.830

Total 1.104 85.777

Sursa: Recensământul agricol 2010; Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova



. 73
Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la Strategia de dezvoltare durabilă

nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România a oraşului Boldeşti-Scăeni

Observăm de asemenea că cele mai multe exploatații sunt în proprietate și
anume 1.075 la nivelul localității și respectiv 72.791 la nivel de județ. În cele ce urmează
vom desfășura numărul de exploatății agricole, pe clase de mărime a terenului arabil,
conform tabelului 43.

Tabel nr. 42- Exploatății agricole (număr), pe clase de mărime a terenului arabil

Clase de marime Oras Boldești-Scăeni jud. Prahova

Sub 0,1 ha 131 8.357

0,1 - 0,3 ha 434 24.647

0,3 - 0,5 ha 185 11.615

0,5 - 1 ha 259 20.269

1-2 ha 76 12.118

2-5 ha 7 4.603

5-10 ha 2 529

10-20 ha - 189

20-30 ha - 65

30-50 ha - 58

50-100 ha 1 79

peste 100 ha - 153

Total 1.095 82.682

Sursa - Recensământul agricol 2010; Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova

Cele mai multe exploatații agricole sunt de dimensiuni mici, apoape 70% dintre

acestea nu depășesc jumătate de hectar în orașul Boldești-Scăeni, o relitate de care va

trebui sa se tina cont, in special in ceeace priveste productiile ce se obtin la

hectar.Aceasta faramitare a parcelelor creeaza probleme foarte mari in aplicarea

tehnologiilor competitive pantru exploatarea pamantului.

2.7.2.1.1 Cultura plantelor
Suprafețele cultivate în Boldești-Scăeni, conform Recensământului agricol

2010 pe categorii de culturi sunt sintetizate în tabelul cu numărul 44.



. 74
Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la Strategia de dezvoltare durabilă

nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România a oraşului Boldeşti-Scăeni

Tabel nr. 43- Suprafețele cultivate în Boldești-Scăeni, conform Recensământului
agricol 2010

Culturi

Oraș Boldești-Scăeni Jud. Prahova

Suprafaţa

cultivată

(hectare)

Pondere din

teren arabil

Suprafaţa

cultivată

(hectare)

Grâu comun și grâu spelt 112,79 22,76% 43.127,67

Porumb 154,02 31,08% 42.455,03

Plante tehnice (floarea soarelui,

rapiță și soia)
0,06 0,01% 14.372,54

Legume, pepeni (în camp și în

sere)
- - 416,86

Plante de nutreţ (fân şi masă verde,

leguminoase pentru nutreţ- lucernă,

trifoi)

57,28 11,56% 6.337,5

Cartofi 0,62 0,13% 602,04

Alte culturi 16,96 3,42% 6.822,98

TOTAL ARABIL (din suprafața
agricolă utilizată)

495,62 68.96% 114.134,62

Sursa - Recensământul agricol 2010; Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova

Observăm că cel mai predominante suprafețe agricole ca întindere 154,02 ha

sunt cele destinate cultivării porumbului (31,08%), urmate în de aproape de cele

destinate grâului (comun/spelt) care ocupa 112.79 ha și se bucură de o pondere de

22,76%.

Printre plantatiile cele mai des cultivate la nivelul orașului Boldești – Scăeni

amintim prunii, strugurii și merii. Suprafața de întindere a acestor tipuri de culturi este

detaliata în tabelul 45.
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Tabel nr. 44- Suprafețele cultivate în Boldești-Scăeni

Cultura
Suprafaţa cultivată

(hectare)
Pondere

Meri 2,93 0,28%

Pruni 13,87 1,34%

Alţi pomi fructiferi 2,97 0,29%

Struguri de masă 8,56 0,83%

Struguri de vin 109,17 10,53%

TOTAL 137.5 13,26%

Sursa - Recensământul agricol 2010; Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova
Observăm că dintre cele mai predominante plantaţii de acest tip sunt cele ale

strugurilor de vin care ocupă 109,17 ha, urmate de cele destinate prunilor 13,87 ha și

struguri de masă 8,56 ha.

Un fenomen îngrijorător care se manifestă în ultima perioadă de timp este

faptul plantaţiile de vie nobilă (podgoriile ce fac parte din zona Dealul Mare) au rămas

nemuncite, majoritatea fiind abandonate din cauza costurilor mari pentru exploatare şi a

inexistenţei unei pieţţe de desfacere şi preţurilor foarte mici a vinului. Acest fenomen, pe

lângă faptul că localitatea poate să dispară de pe harta producătorilor de struguri şi vin,

terenurile pe care sunt amplasate viile sunt afectate de eroziunea solului şi de alunecări

de teren care pun în pericol, prin marirea zonelor afectate, chiar şi fondul costruit.

Productivitatea sectorului agricol
Situația de ansamblu a productivității sectorului agricol o detaliem în tabelul 46.

Tabel nr. 45 - Situația producțiilor medii la principalele culturi în județul Prahova

Denumire cultura U.M Productia
2011

Productia
2014

Diferenta
+/-

Diferenta
%

Grau Kg/ ha 3.472 3.445 -27 0,78%
Porumb Kg/ ha 4.455 4.373 -82 1,87%
Pepeniverzișigalbeni Kg/ ha 14.836 9.357 -5.479 58,55%
Cartofi tone 12,785 11.031 -1.754 15,90%
Prune tone 34.626 23.499 -11.127 47,35%
Meri tone 15.288 13.712 -1.576 11,49%
Struguri tone 4,736 3.672 -1.064 28,97%

Sursa – INS Pahova
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2.7.2.2. Creșterea animalelor
Numărul de animale din localitatea Boldești-Scăeni la nivelul anului 2010 este

prezentat în tabelul cu numărul 47.

Tabel nr. 46- Efectivele de animale din localitatea Boldești-Scăeni, conform
Recensământului agricol 2010

Efective de animale
(capete)

Jud.
Prahova

Boldești-
Scăeni

Păsări 1.875.851 13.400

Cabaline 10.691 54

Caprine 31.972 229

Bovine 35.704 61

Familii de albine 89.115 189

Porcine 111.942 371

Ovine 151.243 435

TOTAL

Sursa- Recensământul agricol 2010; Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova
Deși la nivel de județ, după păsări, urmează creşterea de cabalinele, caprine și

bovine, la nivelul localității în topul preferințelor, după păsări, se numără ovinele,

porcinele și caprinele, lucru lesne de înțeles judecând după suprafața de pășuni de care

se bucură Boldești – Scăeni. Pentru o mai bună înțelegere în Graficul nr. 8 am realizat

un grafic descendent pentru a localiza exact preferințele localnicilor în ceea ce privește

creșterea nimalelor.
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Graficul nr. 9. Efectivul de animale din localitatea Boldești-Scăeni

Din figura 6 observăm că pe ultimul loc sunt cabalinele în ciuda faptului că la
nivel de județ acestea sunt pe locul doi ca și număr. Acest fenoment este explicat de
faptul că agricultura nu se practică la o scară intensivă la nivelul localității.

2 MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

2.72.1. Calitatea mediului (apă, aer, sol)
Calitatea apei
Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei

localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, judeţul Prahova

este cuprins în anexa acestui ordin cu 40 de localităţi declarate ca zone vulnerabile la

poluarea cu nitraţi. Boldești-Scăeni este în această listă, cu toate că agricultura nu se

practică la o scară intensivă la nivelul localității, nivelul de poluare cu nitrați nu se

încadrează în limitele admise.Poluarea cu nitriti se datoreaza în special activitatilor

agricole și zootehnice anterioare. În prezent sursele de poluare au scăzut ca urmare a

scăderii numărului de animale, folosirea tot mai redusă a ingrașămintelor chimice, a

creșterii gradului de racordare la canalizarea menajeră, aplicarea normelor sanitare și
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de protecția mediului, dar și ca urmare a îmbunătățirii tehnologiilor aplicate în aceste

activități.

Calitatea aerului
Ținând cont de precizările facute la Cap. 2.7.1. și de normele în vigoare în

domeniu, calitatea aerul în orasul Boldești-Scăeni este bună. În anul 2001 a fost pusă în

funcțiune Rampa ecologică pentru deșeuri, fapt ce a condus la reducerea considerabilă

poluării a aerului și solului prin tehnologiile aplicate și prin dispariția incendiilor care

aveu loc în Rampa neamenajată. De asemeni, prin modernizarea procesului de

abatorizare a pasărilor de către SC AGRISOL INT. RO SA și a Stației de Epurare,

poluarea aerului în localitate s-a redus considerabil. Începând cu anul 2010, SC

ECOFERM SRL a renunțat la creșterea porcilor în cadrul societății măsura care a

contribuit la eliminarea noxelor (emanății urât mirositoare) care poluau aerul. În prezent

poluarea aerului este produsă de accidentele care apar în procesle de producție.

Calitatea solului
Sursele de poluare a solului s-au redus considerabil o dată cu punerea în

funcțiune a Rampei Ecologice și prin intensificarea acțiunilor de supraveghere a

depunerilor necontrolate a deșeurilor. De asemeni depozitul vechi de gunoi menajer a

fost închis prin depozitarea deșeurilor în Rampa Ecologică și ecologizarea suprafeței

aferente depozitelor vechi, asternerea unui strat de pamant fertil și însămânțarea cu

diferite specii de plante. În ultima perioadă de timp SC OMV PETROM SA a alocat

fonduri pentru ecologizarea terenurilor poluate istoric ca urmare a activității de extracție

a țițeiului. Astfel acesta societate a închis, după realizarea lucrărilor de golire și

ecologizare în baza Autorizățiilor de construire, un număr de 4 batale pentru

depozitarea fluidelor de foraj și reziduurilor de hidrocarburi. În plus, s-au redat la starea

inițială suprafețe de teren care au fost folosite pentru activități de extragere a petrolului

(drumuri de acces, vetre de sonde și alte incinte). Având în vedere că exploatarea

petrolului în Boldești-Scăeni are vechime foarte mare (sfârșitul sec.XIX), mai sunt încă

multe terenuri poluate cu apă sărată, reziduuri petrolire sau betoane.

Radioactivitatea mediului
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Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) a fost

înfiinţată în anul 1962 cu scopul de a supraveghea și controla respectarea prevederilor

legale privind radioprotecţia mediului.

La nivelul anului 2010, RNSRM a cuprins un număr de 37 de staţii din cadrul

Agenţiilor pentru protecţia mediului, coordonarea ştiinţifica și metodologică fiind

asigurată de Laboratorul Naţional de referinţă pentru radioactivitatea mediului din cadrul

ANPM.

Pe raza localității nu sunt indicii asupra faptului că ar putea exista depășiri ale

pragurilor de radioactivitate.

2.72.2. Managementul deșeurilor
Prin Hotărarea Consiliului Local Boldeşti-Scăeni nr. 123/2010 s-a stabilit că

delegarea gestiunii Serviciului de salubritate a oraşului Boldești-Scăeni să se facă prin

licitaţie publică. Ca urmare a îndeplinirii procedurii de achiziție publică, prin Hotărarea

Consiliului Local Boldeşti-Scăeni a fost atribuit contractul de gestiune către SC VITALIA
SERVICII PENTRU MEDIU S.A, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Pe de altă parte, orașul Boldești-Scăeni, prin Hotărarea Consilului Local nr.

83/27.07.2009, s-a asociat cu alte localități din județul Prahova, în vederea elaborării

unui proiect cu finanțare externă, privind managementul deșeurilor urbane. Astfel, în

prezent, în județul Prahova se află în derulare proiectul „Sistemul Integrat de

Management al Deşeurilor în judeţul Prahova”, finanţat prin POS Mediu Axa 2. Prin

acest proiect se vor achiziționa pubele necesare pentru dotarea gospodăriilor din

întregul județ, containere pentru colectarea separată a materialelor reciclabile,

compactoare și autospeciale pentru transportarea deșeurilor, vor fi construite stații de

sortare, transfer și compostare, urmând să fie închise și ultimele depozite neconforme.

În acest moment SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA
DEŞEURILOR S.R.L. desfășoară activități de colectare și transport deșeuri menajere,

deșeurile colectate de la populația din Boldești-Scăeni fiind transportate la Rampa

ecologică Boldești-Scăeni, fără a realiza și selectarea acestora. Rampa Ecologica este

monitorizată prin analizarea apei subterane prelevata din 3 foraje executate în zona

rampei. Menționăm că pe celulele de depozitare care au fost închise, s-a montat

instalație de recuperare a gazelor rezultate în urma descompunrii deșeurilor menajere și
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pentru folosirea acestor pentru producerea energiei electrice prin cogenerare. Energia

produsă este pompată în sistemul național contra cost.

În anul 2014 a început construcția unei Stății de sortare a deseurilor, adiacent

Depozitului Ecologic situat pe malul stâng al râului Teleajen. Autoritățile locale din

orașul Boldești-Scăeni fac eforturi în ceea ce priveste aplicarea legislației privind

protecția mediului, precum și oferirea unei educății ecologice tuturor locuitorilor orașului.

Sursele de deșeuri din Boldești-Scăeni sunt: deșeuri menajere provenite de la
populare şi agenţii economici, deșeuri stradale, deşeuri grădini, spății verzi, parcuri,

deșeuri menajere spitaliceşti.

Compoziţia deșeurilor menajere din orașul Boldești-Scăeni

Ponderea deșeurilor menajere este detaliată în tabelul cu același nume de mai
jos.

Tipul deșeului menajer
Ponderea deșeurilor

menajere
(%)

material organic cu umiditate ridicată 59

hârtie 15

metale 3,45

sticlă 2,2

materiale PET 2,3

plastice, plastic 3,1

din care: folie 4,2

textile 6,85

lemn 2,2

diverse alte reziduuri 1,7

TOTAL 100

Tabel nr. 47 Ponderea deșeurilor menajere din orașul Boldești – Scăeni
Se observă că mai mult de jumătate dn deșeurile menajere ale orașului sunt

materiale organice cu umiditate ridicată (59%), urmate de deșeurile din hârtie (15%) și
lemn (2,2).
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Cantitatea de deșeuri menajere colectate anual în perioada 2009-2014 este

detaliată în Graficul nr. 10

Graficul nr. 10. Cantitatea de deșeuri menajere colectate anual în perioada 2009-

2014(tone)

Se constată o creștere a cantității de deșeuri menajere colectate anual. În ultimii

6 ani valoarea lor aproape s-a dublat.Acest lucru se datoreaza si faptului ca in localitate

colectarea selectiva, practic nu exista, dar deseurile sunt depozitate in depozitul

ecologic, fenomenul de depozitare a deseurilor pe terenuri virane sau alte locuri

neamenajate s-a redus considerabil.Pentru reducerea cantitatii de deseuri vor trebui

urgentate masurile pentru colectarea selectiva si de sortare a acestora.

2.72.3. Spațiile verzi
Spațiile verzi sunt printre cele mai răspândite la nivelul localității, lucru ce se

poate observa și în captura din satelit prezentată în figura 1.
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Figura 1. Captură din satelit a orașului Boldești – Scăeni și a localității componente

Seciu

Sursa: https://www.google.ro/maps
În tabelul 49 sunt prezentate succint spațiile verzi ale localității, în funcție de tipul

acestora și de accesul la ele.

Tabel nr. 48 - Repartiţia spațiilor verzi

Tipuri de spății verzi

Spații verzi publice cu acces

nelimitat

Parcul Tineretului Boldești

Spaţiu verde blocuri Scăeni

Spaţii verzi de-a lungul străzilor

Spații verzi cu acces limitat Pădurea Scăeni și zona de nord a cartierului

Boldești

2.72.4. Fondul forestier
Vegetaţia este variată, cu specific corespunzător reliefului, respectiv păduri de

foioase, păduri în amestec, păduri de conifere, arbuşti şi pajişti subalpine. Din punct de

vedere al terenurilor acoperite de pădure, judeţul Prahova deţine 23% din suprafaţa

totală a fondului forestier regional. Detalii privind suprafața fondului forestier precum și

volumul de lemn recoltat sunt oferite în tabelul 50 și în Graficul nr. 11
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Tabel 49 – Fondul forestier jud. Prahova

An Suprafața fondului
forestier (ha)

Volumul de lemn
recoltat (mc)

2009 146.500 325.500
2010 147.300 373.700
2011 147.300 439.600
2012 146.500 469.200

Sursa: INSSE, Tempo online

Graficul nr. 11. Evoluția fondului forestier și a volumului de lemn recoltat a județului
Prahova

Observăm că deși fondul forestier nu a suferit mari modificări de-a lungul

timpului, volumul de lemn recoltat este în creștere ajungând în doar 4 ani să fie mai

mare cu 143,7 metrii cubi.

2.72.5. Riscuri naturale
a) Riscuri generate de deșertificare

Având în vedere zona de deal unde este amplasată localitatea Boldești-Scăeni, nu

se pune problema acțiunii factorului de deșertificare.

b) Riscuri generate de inundății

Localitatea este strabătută de la N la S de râul Teleajen, care are pe raza localității o

albie minoră destul de largă fapt ce nu prezintă risc de inundății. Obiectivele socio-

economice se află în afara limitei de inundabilitate, cu excepția unei părți din Rampa
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Ecologica, dar pentru care s-au executat lucrari de apărare. În afară de râul Teleajen

rețeaua hidrografică este reprezentată de pârâul Balacuta aflat în partea de sud a

localității. Acest pârâu, în perioadele cu precipitaţii abundente poate produce, pe arii

restrase, inundarea unor terenuri agricole.

Principalul pericol la inundații îl reprezintă canalele de ape pluviale care asigură

scurgerea apelor pluviale de pe versanții deaulului situat în partea de NE a localității.

Principalele canale de scurgere a apelor pluviale sunt în proprietatea ANIF, instituţie

care, din cauza lipsei fondurilor, nu execută lucrări de întreținere și de investiții asupra

canalelor, acestea fiind colmatate și pline de vegetație.

Canalele care sunt în proprietatea orașului au fost modernizate și s-au executat

lucrări de întreținere, pentru a fi funcționale. Datorită acestor lucrări executate s-au

redus considerabil fenomenele de inundare a gospodăriilor din zonele inundabile a

acestor canale.

Pentru scăderea riscului de inundare trebuie executată subtraversarea CF Ploiești-

Maneciu, modernizarea canalelor amonte și aval de CF și asigurarea deversării apelor

pluiviale în raul Teleajen.

c) Alunecari de teren

O problemă deosebită cu care se confruntă orașul Boldești-Scăeni este cea

privitoare la alunecările de teren, în special în localitatea componentă Seciu. La

întocmirea documentației pentru Actualizare PUG și RLU oraș Boldești-Scăeni, s-a

întocmit Studiul geotehnic în vederea identificării zonelor cu alunecări de teren, precum

și a zonelor care prezintă risc la alunecare. Toate aceste zone au fost marcate pe

planșa cu reglementări ale PUG-ului, zone de care se ține cont la eliberarea

Certificatelor de Urbanism și a Autorizățiilor de Construire.

Menționam că în perioadele de înghet-dezgheț sau cu precipității abundente s-au

reactivat o parte din alunecările vechi sau au apărut zone noi de alunecare, care au

efecte majore: au fost afectate locuinte, pana la distrugere totala, căi de comunicății

(DJ232), Gospodaria de apă din Seciu, drumuri secundare și terenuri. Amploarea

acestor fenomene de alunecări de terenuri este cauzată și de faptul că lucrările de

îmbunătațiri funciare nu au fost întreținute sau au fost distruse, plantățiile de pomi și

viță-de-vie au fost de asemenea distruse.
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d) Cutremur

Orașul Boldești-Scăeni, se află în zona A de seismicitatea, zona A fiind zona de risc

maxim în cazul producerii unor cutremure în zona Vrancea. Mișcările seismice majore

care s-au produs în secolul trecut au afectat o parte din fondul construit.

Primăria a achiziționat Expertizarea tehnică a blocurilor afectate de seisme. În urma

acestor studii câteva blocuri au fost încadrate în clasa de risc II, iar un bloc, Blocul nr.1,

situat pe strada Podgoriei nr.5, a fost încadrat în clasa de risc I, necesitând lucrări de

consolidare de urgență. Proprietarii apartamentelor din acest bloc nu sunt constituiţi în

Asociaţie de proprietari și toate demersurile Primăriei pentru înființarea unei Asociății de

proprietari în vederea obținerii de fonduri guvernamentale pentru executarea lucrărilor

de consolidare, au fost zadarnice.

2.72.6. Situații de urgenţă
Situaţia de urgenţă reprezintă un eveniment excepţional, cu caracter non militar,

care, prin amploare şi intensitate, ameninţă viaţa și sănătatea populaţiei, mediul

înconjurător, valorile materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de

normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse

suplimentare și managementul unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.

În Boldești-Scăeni funcţionează servicii de urgenţă profesioniste:
- Serviciul Voluntar pentru Situății de Urgenţă (SVSU), serviciu de caregoria I,

a fost înfiintat în baza HCL nr.82/29.11.2005 și este organizat pe cele două activităţi

principale:

 informare publică și prevenire, constituita dintr-o grupa 10 persoane;

 intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor

profesioniste specializate, consituită din mai multe echipe cu un total de

31 de persoane și cu o dotare minimă pentru acţinile de intervenţii.

Activitatea SVSU este coordonata de un sef serviciu, în prezent postul este

vacant.

- Serviciile de deszăpezire - sunt asigurate de:
o concesionarul serviciului public de salubritate, SC VITALIA SERVICII

PENTRU MEDIU-TRATAREA DEŞEURILO SRL cu tehnica din dotare

(autobascutante cu lamă autogreder, tractoare, cisterne);
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o de Primăria orașului cu utilaje închiriate de la agenții economici

(buldoexcavatoare) atunci când situația o impune;

o pe DJ232 pe zona de extravilan, de către firmele contractate de către

Consiliul Județean Prahova

o lucrările de dezepezire pe DN1A se fac de către Drumurile Naționale;

o la activitatea de dezăpezire mai participa și SC OMV PETROM SA, în

special pentru zonele cu obiective petroliere;

o Primaria orașului cu utilajele din dotare (tractoare) și personalul de

SPL.

2.73. ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
Administraţia publică în orașul Boldești-Scăeni este organizată și funcţionează

potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 și în conformitate cu

hotărârile Consiliului Local.

Administraţia publică din oraș se organizează și funcţionează în temeiul

principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor

administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea

problemelor locale de interes deosebit.

Primarul, viceprimarul și secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al

primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită

Primăria, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispoziţiile Primarului,

soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei

rezidă deci în soluţionarea și gestionarea, în numele și în interesul colectivităţii locale pe

care o reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile legii.

În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate

publică. El este şeful administraţiei publice locale și al aparatului de specialitate al

autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce și îl controlează. Primarul

răspunde de bună funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi

reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relățiile cu alte autorităţi publice, cu

persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiţie.

Consiliul Local al orașului Boldești-Scăeni este compus din 17 consilieri locali pe

perioada 2012-2016, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în
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condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit legislației, numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabililește prin ordin al

prefectului, în functie de populatia orasului, raportata de Institutul National de Statistica

și Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului în care se fac alegerile sau, dupa caz,

la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile.

Aparatul de specialitate al Primariei orașului Boldești-Scăeni cuprinde 130 de

posturi, structurate pe departamente de specialitate, astfel:

- Demnitari - 2 posturi;

- Funcții publice - 42 (din care 6 funcţii publice de conducere și 6 funcții publice

de execuție);

- Contractuali – 88 posturi (2 posturi de conducere și 84 posturi de executie )

Din totatul de 130 de posturi, 119 sunt ocupate, iar 11 sunt declarate vacante.

În subordinea Primarului funcționează urmatoarele servicii și compartimente:

- Viceprimar;

- Secretar;

- Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Programe, Proiecte, Cadastru,

Informatică, Control comercial și Transport local;

- Cultură;

- Serviciul Patrimoniu local;

- Serviciul Buget finanţe, Contabilitate, Impozite și taxe, Personal şi salarizare;

- Compartiment Audit intern;

- Compartiment Serviciu de urgenţă;

- Consilier local pentru rromi;

- Serviciul Poliţie locală;

- Compartiment Asistenţă socială, Creşă şi Sănătate

În subordinea Secretarului orașului funcționează:

- Serviciul Administraţie, Registrul agricol, Asistenţă socială, Relaţii cu publicul,

Secretariat și Protocol;

În subordinea Consiliului Local funcționează:

-Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.
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Tabel nr. 50 – Organigrama aparatului de specialitate al primarului
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Analizand tabelul nr. 51 - Organigrama aparatului de specialitate al primarului

se constată că, în general, prin posturile create se asigură gestionarea problemelor

localităţii.

Considerăm ca este necesară o analiză mai profundă a acestei, pentru a o mai

buna repartiţie a personalului, în funcţie de dimensiunile problemelor cu care se

confruntă APL pentru creşterea gradului de mulţumire a cetăţenilor. Totodata

trebuiesc făcute diligenţele necesare pentru ocuparea posturilor devenite vacante, în

special acolo unde există cerinţe mari în domeniul respectiv.

Conducerea Primăriei va trebui să acorde o atenţie mai sporită pentru

atragerea de specialişti care să atragă şi să gestioneze fondurile neramburasile, în

special fondurile europene. Dezvoltarea localităţii fără fonduri europene va fi foarte

greu de realizat.

În continuare vom prezenta indicatori ai cheltuielilor operaționale sau care

reflectă rigiditatea acestora (RCO) prin intermediul tabelului cu numărul 52.

Tabel nr. 51 - Indicatori ai cheltuielilor operaționale sau care reflectă rigiditatea
acestora (RCO)

Denumire
indicator

2010 2011 2012 2013 2014

RCO1 Cheltuieli
totale de personal

6.247.919 4.669.754 6.228.100 6.958.000 7.512.970

RCO1a Cheltuieli
totale de personal
pe locuitor

533,37 399,50 533,55 598,28 643,73

RCO1b Ponderea
cheltuielilor totale
de personal în
cheltuielile
operationale

45,76% 37,22% 47,10% 46,89% 50,63%

RCO2 Cheltuieli
de personal
autonome (fara
invatamant)

2.678.541 1.661.916 2.994.520 3.250.000 3.161.970

RCO2a Cheltuieli
de personal
autonome (fara
invatamant) pe
locuitor

228,66 142,18 256,53 279,45 270,93
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RCO2b Ponderea
cheltuielilor de
personal
autonome (fara
invatamant) în
cheltuielile
operationale

19,62% 13,25% 22,64% 21,90% 21,31%

RCO3 Cheltuieli
de personal, cu
subventii pentru
acoperirea
diferentelor de
pret și tarif și cu
asistenta sociala

988.279 574.961 632.990 652.982 733.796

RCO3a Cheltuieli
de personal, cu
subventii pentru
acoperirea
diferentelor de
pret și tarif și cu
asistenta sociala
pe locuitor

84,37 49,19 54,23 56,15 62,87

RCO3b Ponderea
cheltuielilor de
personal, cu
subventii pentru
acoperirea
diferentelor de
pret și tarif și cu
asistenta sociala
în total cheltuieli
operationale

7,24% 4,58% 4,79% 4,40% 4,95%

RCO4 Cheltuieli
operationale

10.826.340 9.511.200 10.808.750 12.058.129 12.622.511

RCO4a Cheltuieli
operationale pe
locuitor

924,22 813,69 925,96 1.036,81 1.081,53

RCO4b Ponderea
cheltuielilor
operationale în
total cheltuieli

79,29% 75,80% 81,74% 81,26% 74,68%
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Tabel 52 - Capacitatea de investire și de contractare de imprumuturi (CID)

Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014

CID1 Cheltuieli cu
finantarea serviciului
datoriei

245.000 627.000 615.250 567.000 571.500

CID1a Cheltuieli cu
finantarea serviciului
datoriei pe locuitor

20,92 53,64 52,71 48,75 48,97

CID1bPonderea
cheltuielilor cu finantarea
serviciului datoriei în total
cheltuieli

1,794 4,997 4,653 3,821 3,381

CID2 Serviciul anual al
datoriei ca pondere în
veniturile curente totale
(autonome)

1,791 4,982 4,516 3,719 3,294

CID3 Cheltuieli totale cu
investitiile

2.827.780 3.036.100 2.415.160 2.780.080 4.279.450

CID3aCheltuieli totale cu
investitiile pe locuitor

241,40 259,74 206,90 239,04 366,67

CID3bPonderea
cheltuielilor totale cu
investitiile în total
cheltuieli

20,00 24,19 18,26 18,73 25,32

CID4 Ponderea serviciul
datoriei pentru
imprumuturile pe termen
lung în cheltuielile totale
cu investitiile

8,66 20,65 25,47 20,39 13,35

Tabel 53 - Capacitate de Management Financiar (CMF)

Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014

CMF1 Rezultatul (excedentul
sau deficitul) operational brut

66.288 233.416 753.918 793.940 465.460

CMF1a Ponderea rezultatului
(excedent/deficit) operational
brut în total venituri
operationale

0,40% 1,49% 4,54% 4,32% 2,15%

CMF2 Ponderea rezervelor în
total cheltuieli

- - - - -

CMF3 Rezultatul
(excedent/deficitul) operational
net

66.288 233.416 753.918 793.940 465.460
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CMF3a Ponderea rezultatului
(excedent/deficit) operational
net în total venituri
operationale

0,40% 1,49% 4,54% 4,32% 2,15%

Indicatori privind evaluarea veniturilor:

Tabel 54 - 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

1.891.751 2.010.095 2.116.888 2.141.164 2.374.138

CGV1a Venituri
din impozitul pe
proprietate pe
locuitor

161,49 171,96 181,34 184,10 203,42

CGV1b
Ponderea
veniturilor din
impozitul pe
proprietate în
total venituri

13,78 15,72 15,46 14,00 13,67

CGV2 Venituri
proprii fiscale

11.319.335 10.716.447 11.786.637 13.342.853 15.453.964

CGV2a Venituri
proprii fiscale pe
locuitor

966,30 916,79 1.009,73 1.147,27 1.324,13

CGV2b
Ponderea de
venituri proprii
fiscale în total
venituri

82,49 83,84 86,10 87,29 88,98

CGV3 Veniturile
curente proprii
(fiscale și
nefiscale)

9.023.639 8.970.811 9.128.869 10.378.447 11.289.514

CGV3a Venituri
curente proprii
(fiscale și
nefiscale ) pe
locuitor

770,32 767,45 782,04 892,38 967,31
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CGV3b
Ponderea
veniturilor
curente proprii
(fiscale și
nefiscale) în
totalul veniturilor

65,76 70,19 66,69 67,90 65,00

CGV4 Venituri
curente totale
(autonome)

13.677.034 12.584.545 13.624.954 15.246.605 17.347.540

CGV4a Venituri
curente totale
(autonome) pe
locuitor

1.167.58 1.076,61 1.167,21 1.310,97 1.486,37

CGV4b
Ponderea
veniturilor
curente totale
(autonome) în
total venituri

99,68 98,46 99,53 99,75 99,88

CGV5 Venituri
operationale

16.563.965 15.638.935 16.619.465 18.378.053 21.641.689

CGV5a Venituri
operationale pe
locuitor

1.411,73 1.337,92 1.423,75 1.580,23 1.854,31

CGV5b
Ponderea
veniturilor
operationale în
total venituri
CGV6 Venituri
pentru investitii

2.7414.948 3.041.167 2.128.136 2.438.118 3.041.594

CGV6a Venituri
pentru investitii
pe locuitor

234,07 260,17 182,31 209,64 260,61

CGV6b
Ponderea
veniturilor pentru
investitii în total
venituri

19,98% 23,79% 15,54% 15,95% 17,51%

CGV7 Total
venituri pe
locuitor

1.171,28 1.093,39 1.172,65 1.314,18 1.488,08
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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 și
totalitatea
obligățiilor de
plata ale
contribuabililor
aferente acelui
impozit.(impozit
clădiri personae
fizice)

Gc =
Incasari/Debit

Gradul de
colectare a
tuturor impozitele
locale - media
ponderata a
gradelor de
colectare ale
diferitelor
impozite în raport
cu incasarile din
aceste impozite:

Gca =
Σ(Gcj*Ij)/ΣIj

68,78 67,97 65,27 63,61 63,33

74,75 65,75 62,88 61,58 64,01

388.721 390.590 399.308 414.2578 515.275

520.000 593.992 635.100 672.619 804.946

81,28 75,14 73,81 72,023 72,65

CGV9 Nivelul
fiscalității locale

Nivelul fiscalității
pentru un anumit

86,66 86,66 86,66 86,66 86,66
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impozit - raportul
dintre nivelul
efectiv (procent
sau suma
absoluta) și
nivelul maxim
permis de lege
pentru anul
respectiv:

Nf =
Nef/Nmax (clădiri
personae
juridice)

Nivelul fiscalității
agregate (pentru
toate impozitele
locale) - media
ponderata a
nivelurilor
fiscalității pentru
impozitele locale
în raport cu
incasarile din
respectivele
impozite.

Nfa =
Σ(Nfj*Ij)/ΣIj

Tabel 55 - Indicator Total venituri( Tv)

Modalitate de calcul* Tv=Σ(CGV3a,SdfTVA,Sv,DS)
An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016÷2018
Valoare 13.720.408 12.780.717 13.688.405 15.283.949 17.367.421 16.886.780 16.074.667
Frecvenţa măsurării într-o perioadă dată anual
Sursa informățiilor Serviciul Buget finanţe, Contabilitate, Impozite și taxe
Mecanismul de colectare a
datelor Sistem intrainstituţional de colectare şi monitorizare a datelor

Ultimul rezultat
cunoscut

An: 2014 Valoare: 17.367.421

Tendinţa prognozată a
evoluţiei Conform valorii prognozei Vt pentru perioada 2016÷2018 tendinţa ar fi

descrescătoare dar, comparativ cu perioada 2010÷2014 valoarea realizată a
Vt a fost crescătoare

* Tv – Total venituri; CGV3a - Veniturile curente proprii (fiscale și nefiscale); SdfTVA –
Sume defalcate din TVA; DS – Donaţii şi sponsorizări.
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Tabel 56 - Indicator Total venituri pe locuitor( Tv/L)

Modalitate de calcul* Tv/L

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016÷2018

Valoare 1.171,28 1.093,40 1.172,66 1.314,18 1.488,08 1.454,50 1.378,14

Frecvenţa măsurării într-o
perioadă dată

anual

Sursa informățiilor Serviciul Buget finanţe, Contabilitate, Impozite și taxe

Mecanismul de colectare
a datelor

Sistem intrainstituţional de colectare şi monitorizare
a datelor

Ultimul rezultat
cunoscut

An: 2014 Valoare: 1.488,08

Tendinţa
prognozată a
evoluţiei

Confor valorii prognozei Vt pentru perioada 2016÷2018 tendinţa
ar fi descrescătoare dar, comparativ cu perioada 2010÷2014
valoarea realizată a Vt a fost crescătoare;
Pentru perioada prognozată s-a luat nr. mediu de locuiutori din

peroada2010÷2015

*Tv – Total venituri; L – nr. locuitori.

Tabel 57 - Indicator Baza de impozitare – venitul global(Vg)
*Vg – Venit global; CDIV – Cote defalcate din impozitul pe venit; SDIVBL – Sume alocate

din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

Modalitate de calcul* Vg=Σ(CDIV,SDIVBL)
An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016÷2018
Valoare 4.482.272 3.922.264 4.324.055 5.463.768 6.180.085 6.325.000 5.033.000
Frecvenţa măsurării într-o perioadă
dată anual

Sursa informățiilor Serviciul Buget finanţe, Contabilitate, Impozite și taxe
Mecanismul de colectare a
datelor

Sistem intrainstituţional de colectare şi monitorizare a
datelor

Ultimul rezultat
cunoscut An: 2014 Valoare: 6.180.085

Tendinţa prognozată
a evoluţiei

Confor valorii prognozei Vg pentru perioada 2016÷2018 tendinţa ar
fi descrescătoare dar, comparativ cu perioada 2010÷2014 valoarea
realizată a Vg a fost crescătoare;
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Tabel 58 - Indicator Total cheltuieli(Tc)

Modalitate de calcul* Tc=Σ(CC,I)
An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016÷2018
Valoare 13.654.120 12.547.300 13.223.910 14.838.209 16.901.961 18.616.710 16.074.667
Frecvenţa măsurării într-o perioadă data anual
Sursa informățiilor Serviciul Buget finanţe, Contabilitate, Impozite și taxe
Mecanismul de colectare a
datelor Sistem intrainstituţional de colectare şi monitorizare a datelor

Ultimul rezultat
cunoscut An: 2014 Valoare: 16.901.961

Tendinţa prognozată a
evoluţiei

Confor valorii prognozei Tc entru perioada 2016÷2018 tendinţa ar fi
descrescătoare dar, comparativ cu perioada 2010÷2014 valoarea realizată
a Tc fost crescătoare;

*Tc – Total cheltuieli; CC – Cheltuieli curente; I – Investiţii.
Tabel 59 - Indicator Total Ajutoare sociale

Modalitate de calcul*
An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016÷2018
Valoare 2.883.930 1.799.100 1.870.750 1.967.500 1.908.770 2.195.140 2.3723693
Frecvenţa măsurării într-o perioadă
dată anual

Sursa informățiilor Serviciul Buget finanţe, Contabilitate, Impozite și taxe
Mecanismul de colectare a
datelor

Sistem intrainstituţional de colectare şi monitorizare a
datelor

Ultimul rezultat
cunoscut An: 2014 Valoare: 1.908.770

Tendinţa prognozată
a evoluţiei Crescătoare

Tabel nr. 60 - Nr. clădirilor utilizate ca locuinţă, pentru care se datorează
impozitul pe clădiri majorat și sumele încasate din impozitul pe proprietate

majorat-proprietăţi secundare personae fizice

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nr. clădiri 227 254 273 305 310 311

Sume încasate 23.820* 42.116 52.653 60.191 82.844 84.210

*raportarea s-a facut la data 01.07.2010

Număr agenți economici pentru care s-a eliberat/vizat anual autorizația privind

desfășurarea activității de alimentație publică: 7.
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Restaurante:

- Unități cu suprafața desfașurată (inclusiv terasă) de până la 50 mp=1;

- Unități cu suprafața desfașurată (inclusiv terasă) cuprinsă între 101 – 150

mp=1;

- Unități cu suprafața desfașurată (inclusiv terasă) cuprinsă între 201 – 250

mp=1;

- Unități cu suprafața desfașurată (inclusiv terasă) de peste 301 mp=6.

Piețe

Orașul Boldești-Scăeni dispune de piața situată în cartierul Boldești, fiind

proprietatea orașului. Piața a fost administrată de un agent economic, concesionarul

acestui obiectiv, dar contractul a fost reziliat, urmând a se face o nouă procedură

pentru delegarea gestiunii pentru administrarea acestei activități.

Număr de agenți economici de la care s-a încasat taxa hotelieră, pe tipul

unităților de cazare:, Campinguri şi moteluri, Hoteluri cu circuit închis, neclasificate

conform Normelor stabilite de Ministerul Turismului, Alte unitati de cazare (pensiuni

ş.a.) = 0

2.10 Condiţii care asigură mediul adecvat pentru dezvoltare durabilă

 cooperare intra-județeană,

Orasul Boldești-Scăeni face parte din ADI pentru managementul deseurilor,

asociație care cuprinde toate localitățile din județ, inclusiv Județul Prahova. Până în

anul 2014, localitatea a făcut parte din asociația Polul de Creștere Ploiesti, dar

începând cu anul 2015 s-a retras din cauza faptului că în cadrul acestei asociății nu a

fost promovat nici un proiect, din lista de proiecte a localității, pentru finanțare.

Deasemeni localitatea face parte din ADI „Valea Teleajenului”, asociație care cuprinde

10 localități din zonă.

 cooperare întra-regională, natională şi internațională (oraşe înfrătite, colaborări

şi schimb de experientă, parteneriate locale)
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Orașul Boldești-Scăeni este înfrățit cu localitatea Leova din Republica Moldova în

cadrul carei au loc diferite activitățti culturale, vizite, întreceri sportive, schimburi de

experiențe etc.

De asemeni orașul Boldești-Scăeni are relații de colaborare cu localitatea

Pavlikeni din Republica Bulgaria.

 administrația locală (autonomie locală, decizii majore, timpul de rezolvare a

problemelor, programe finanțate prin UE, pregătire profesională a funcționarilor)

Din totalul de 33 de funcționari existenți în aparatul de specialitate al primarului, 18

sunt cu studii superioare și 15 cu studii medii. O parte din funcționari au urmat diferite

cursuri de specializare și de formare profesională.

Până în prezent Primaria orașului Boldești-Scăeni nu au obținut finanțări din

fonduri europene. Una din cauze o reprezintă faptul ca nu este angajată, în aparatul

de specialitate al primarului, o persoana care să se ocupe de atragerea de fonduri

europene. O altă cauză o reprezinta faptul că operatorul serviciului de apă și canal

este un agent economic cu capital privat.

In general, solicitarile cetățenilor sunt rezolvate cu operativitate, în timpul prevăzut

de lege. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor o parte din solicitări sunt rezolvate în

regim de urgență, pe loc sau în 24 de ore, cu plata unei taxe stabilită de către

Consiliul Local.

Autonomia locală în luarea deciziilor este condiționată de lipsa pârghiilor financiare

și a prevederilor legale privind angajările de personal.

 politica de taxe (situaţia impozitelor și a taxelor - colectare; bugetul local:

categorii de venituri şi cheltuieli bugetare)

Gradul de colectare a taxelor locale, în ultimii ani a descris o curbă descendentă

conform Graficului nr. 12..
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Graficul nr. 12. Gradul de colectare a taxelor locale

Din aceste date rezultă un grad de colectare mediu de 74,98% pe ultimii 5 ani.

 investitii locale (române și străine) situaţia pe piaţa imobiliară (preţul caselor şi

apartamentelor), preţul terenului

Investiţiile locale aparţin persoanelor fizice și juridice române. Persoanele

fizice investesc, în special pentru construirea de case și alte anexe gospodareşti,

iar persoanele juridice în construcţii necesare desfăşurării activității (restaurante,

spații de cazare, service auto,spații de depozitare și comercializare materiale de

construcţii), în sedii de firme etc. Amploarea acestor investiţii este modestă, în

comparaţie cu alte zone ale județului.

Din datele de care dispunem prețul terenurilor intravilane variază, în funcție de

zonă, între 10 euro/mp și 25 euro/mp. Prețul de vânzare al apartamentelor variază

în jurul valorii de 450 euro/mp, conform site-ului multecase.ro
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2.11 INDICATORI PRIVIND INVESTIȚIILE PUBLICE finanțate prin proiecte
Indicatori privind investițiile publice finanțate prin proiecte sunt prezentați pe larg în tabelul cu același nume.

Tabel . 61 - Indicatori privind investițiile publice finanțate prin proiecte

Nr.
ctr. Proiect - nume Nume

finanţator Obiectiv general Rezultate Valoare
totala

Contribuţie
proprie

Finanţare
nerambursabilă/
rambursabilă

1. Compartimentare
bloc alimentar și
grupuri sanitare la

UAMS
Oraşul

Boldești-Scăeni

Îmbunătăţirea
condiţiilor de îngrijire

și cazare ale
pacienţilor

Pacienţii se bucură
de condiţii mult mai
bune faţă de cele

existente la
înfiinţarea UAMS

218.204 56.885
Finanţare

nerambursabilă de
la Ministerul muncii

2. Utilizarea energiei
solare în vederea
producerii apei
calde la UAMS

Oraşul
Boldești-Scăeni

Economisirea energiei
termice tradiţionale și
protecţia mediului

Reducerea
cheltuielilor la gaze

naturale în
perioada de vară

166.893,02 85.115
Administraţia
Fondului pentru

Mediu

3. Consolidare corp
2 Şcoala Boldești Oraşul

Boldești-Scăeni

Construcţia de spații
noi și moderne pentru
personalul didactic de
la Şcoala Boldești

Îmbunătăţirea
procesului de
învăţământ 840.861 432.928 Inspectoratul

Şcolar Prahova

5. Amenajare teren
de sport la Şcoala
cu 12+4 săli de

clasă

Oraşul
Boldești-Scăeni

Amenajarea unui
teren de sport la
Şcoala Boldești

Efectuarea orelor
de sport ale elevilor

în aer liber, în
condiţii optime

95.586 15.940 Inspectoratul
Şcolar Prahova

6. Amenajare parc
cartier Balaca -‘’-

Amenajarea unui loc
de joacă în cartierul

Balaca

Locuri de joacă
pentru copiii din

cartier
151.890,84 151.891 -

7. Imbunătăţire
alimentare cu -‘’- Modernizarea și

extinderea reţelei de
Reducerea

pierderilor de apă 1.775.948 1.775.948 -
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apa, oraş
Boldești-Scăeni,
etapa a II-a

apă potabilă din oraş din sistem,
creșterea
numărului

beneficiarilor de
apă curentă

8. Branşamente
alimentare cu apă -‘’-

Racordarea
cetăţenilor la reţeaua

de apă potabilă

Creșterea
numărului

beneficiarilor de
apă curentă

410.740 410.740 -

9. Extindere reţele
canalizare și

racorduri, etapa a
III-a

-‘’- Accesul la reţeaua de
canalizare

Creșterea
numărului de

cetăţeni ai oraşului
cu acces la
canalizare

119.782 119.782 -

11. Reabilitare str
Nisipuri, Seciului
și Calea Unirii

-‘’- Reabilitare străzi
Modernizarea
căilor de acces
rutier

1.218.612 1.218.612
-

12.
Reabilitare Casa
de Cultură Scăeni -‘’-

Îmbunătăţirea
condiţiilor pentru
activităţi culturale

S-a intensificat
activitatea în

domeniul culturii 214.582 164.582

Finanţare
nerambursabilă din

fonduri
guvernamentale

13. Extindere și
modernizare
trotuare oraş

Boldești-Scăeni

-‘’- Modernizarea căilor
de acces pietonal

Creșterea
siguranţei pietonilor 642.926 492.926 Consiliul Județean

Prahova-‘’-

14. Modernizare
intersecţie
DN1A – str
Petroliştilor

-‘’-
Îmbunătăţirea

accesului cetăţenilor
oraşului la DN1A

Fluidizarea
circulaţiei la
intersecţia cu

DN1A.

264.442 164.442 Consiliul Județean
Prahova-‘?-‘’-
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15.
Modernizare
străzi Seciu -‘’- Modernizarea unor

străzi din cartier Seciu

Îmbunătăţirea
condiţiilor de trafic
în cartierul Seciu

753.908 753.908 -

16.

Modernizare
canal ape pluviale
strada Bucovului

-‘’-

Modernizarea
canalului de ape

pluviale și
amenajarea de

parcări

Evitarea inundării
gospodariilor
riverane și
fluidizarea

circulaţiei prin
amenajarea de

parcări peste canal

808.087 808.087 -
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CAP. III

ANALIZA S.W.O.T.

După prezentarea indicatorilor de referinţă ai localităţii, putem spune că avem o

imagine de ansamblu asupra situaţiei curente în care se află localitatea.

Aceste date sintetice reprezintă punctul de plecare în formularea obiectivelor

strategice şi specifice, cât şi pentru stabilirea direcţiilor de dezvoltare pentru atingerea

obiectivelor.

Următorul pas pentru elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a localităţii,

este analiza S.W.O.T. Conceptul analizei strategice S.W.O.T. provine dintr-o

cercetare efectuată între anii 1960 - 1970 la Stanford Research Institute din S.U.A.

Acronimul „SWOT” provine de la denumirea în limba engleză a expresiilor: ”Puncte

tari”=”Strengts”, „Puncte slabe”=”Weaknesses”, „Oportunităţi”=”Opportunies” şi

„Ameninţări”=”Threats ASTA SCOATEM !”.

Prin Analiza S.W.O.T. vom studia concomitent caracteristicile interne, respetiv

Punctele tari şi Punctele slabe şi influenţele mediului extern, respectiv Oportunităţi şi

Ameninţări, ţinând cont atât de factorii pozitivi cât şi de cei negativi.

Punctele tari şi punctele slabe reprezintă concepte „statice” bazate pe

parametrii descriptivi ai unei entităţi, într-o perioadă determinată de timp,

reprezentând ceea ce există.

Oportunităţile şi ameninţările se referă la alegerile pe care le au de facut

persoanele implicate în procesul de planificare şi reprezinta ceea ce va fi.

Acestea fiind spuse, în continuare, să vedem Analiza SWOT a localităţii

Boldeşti-Scăeni.

PUNCTE TARI

1. Apropierea faţă de municipiul

Ploieşti (12 km);

PUNCTE SLABE

1. Apropierea faţă de municipiul Ploieşti

din perspectiva.realizarii unor anumite
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2. Localitatea este străbătută de DN1A

şi calea ferată Ploieşti-Maneciu;

3. Infrastructura rutieră bună;

4. Acces la sistemul de distribuţie al

gazelor naturale;

5. Terenuri intravilane destinate pentru

locuinţe, industrie şi servicii;

6. Suprafaţa de teren relativ mare

prevazută în PUG pentru „Locuinţe şi

funcţiuni complementare” şi „Zona

mixtă”;

7. Relieful echilibrat: 50% deal, 50%

câmpie;

8. Forţa de muncă policalificată;

9. Infrastructura şcolară bună, cantitativ

şi calitativ;

10. Cadre didactice calificate în

proporţie destul de mare;

11. Dotarea unităţilor şcolare cu 2

microbuze pentru transportul elevilor;

12. Existenta a doua Case de Cultură

şi a unui Cămin Cultural;

13. Existenţa unui stadion de fotbal

aflat în proprietatea oraşului;

14. Inexistenţa unor industrii care să fie

surse de poluare;

15. Preţurile relativ mici ale terenurilor;

16. Localitatea este străbătută de

„Drumul vinului”, iar în localitatea Seciu

exita „Casa Seciu”, fapt pentru care

oraşul are potenţial turistic;

17. Existenţa unor spaţii (proprietăţi

investitii (Lanturi de supermarketuri etc.).

2. Lipsa utilitaţilor în zonelor de extindere

a intravilanului;

3. Lipsa de terenuri aflate în proprietatea

oraşului;

4. Lipsa parcelării terenurilor din

extravilanul localităţii, precum şi gradul

mare de fărâmiţare a terenurilor;

5. Numărul scăzut de U.L. aflate în

proprietatea oraşului;

6. Existenţa de zone cu alunecări de teren

(în zona deluroasă);

7. Lipsa unei Săli de sport la Şcoala nr.2;

8. Lipsa unei construcţii destinată

efectuării instruirii practice a elevilor de

liceu;

9. Procentul de promovabilitate foarte

scăzut la Liceul Tehnologic;

10. Spaţiu insuficient pentru procesul de

învăţămât la Şcoala ,,Mihai Viteazu’’;

11. Casa de Cultură din Boldeşti (Club

Boldeşti) nu este funcţională;

12. Starea precară de conservare a unor

monumente istorice;

13. Existenţa unor poluări istorice ale

solului produse de către procesul de

extracţie a petrolului;

14. Numărul mic de ONG-uri în localitate;

15. Administraţia Publică Locală este

subdimensionată;

16. Lipsa unei persoane din cadrul

Primăriei, care să se ocupe de accesarea
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private) unde se pot desfăşura activităţi

de producţie, comerţ sau servicii;

18. Un grad de îndatorare al APL,

scăzut (sub 30%)exemplificat);

19. Existenţa unui punct de rachete

antigrindină pe raza localităţii;

20. Apartenenţa la un judeţ puternic

dezvoltat.

21. Localitatea este infraţită cu

localitatea Leova din Republica

Moldova şi are relaţii de colaborare pe

linie culturală şi sportivă cu localitatea

Pekliveni din Republica Bulgaria;

23. Tradiţie în activitatea de extracţia

petrolului;

24. Existenţa de spaţii de parcare

suficiente;

25. Existenţa unor sucursale bancare

în localitate.

şi gestionarea fondurilor europene;

17. Gradul scăzut (cca. 50%) al accesului

la canalizare, funcţionarea sub parametri

impuşi de normele în vigoare a Staţiei de

epurare;

18. Capacitatea mică de stocare a apei

potabile pentru cartierele Scăeni, Balaca şi

localitatea componentă Seciu. O parte din

reţelele de transport şi distribuţie a apei

potabile, este foarte uzată din cauza

vechimii;

19. Interesul scăzut al oamenilor faţă de

dezvoltarea localităţii;

20. Populaţia oraşului este îmbătrânită;

21. Numărul mare de şomeri şi a

populaţiei care a ieşit din evidentele

Direcţiilor de şomaj.

22. Lipsa locurilor de veci în cimitirul

parohiei Scăeni;

23.Industria este aproape inexistentă pe

raza oraşului;

24. Lipsa unor centre de achiziţie pentru

fructe, legume, struguri etc.;

25. Colectarea neselectivă a deşeurilor;

26. Gradul de colectare a taxelor locale,

relativ scăzut;

27. Lipsa Asociaţiilor de proprietari de

apartamente la blocuri;

28. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate

pentru accesarea fondurilor europene

pentru serviciul de apă, canal şi epurare

(operator cu capital privat);
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OPORTUNITĂŢI

1. Existenţa unor linii de finanţare din

fonduri europene, care pot fi accesate

pentru nevoile de dezvoltare a

localităţii;

2. Creşterea cererii de produse

alimentare de provenienţă indigenă

(Fructe, legume, cereale etc.);

3. Probabilitatea de modificare a

legislaţiei în domeniul autonomiei

locale, în sens pozitiv;

4. Creşterea interesului populaţiei din

marile aglomeraţii urbane pentru

construirea de case de vacanţă, în

special în zona Seciu;

5. Creşterea interesului investitorilor

pentru producerea energiei din surse

alternative (biogaz, solară etc.);

6. Aparteneţa localităţii la ADI

Managementul Deşeurilor;

29. Lipsa unui PUZ pentru zona centrală a

oraşului;

30. Suprafaţa de spaţii verzi este sub

norma impusa de U.E.;

31.Lipsa unei agende culturale.

AMENINTARI

1. Întârzierea deschiderii liniilor de

finanţare pentru perioada 2014-2020;

2. Menţinerea tendinţei de scădere a

natalităţii în rândul populaţiei majoritare;

3. Menţinerea actualei legislaţii de

protecţie socială care încurajează

nemunca;

4. Creşterea fenomenului de migrare a

populaţiei active şi în special calificate, în

alte ţări;

5. Pierderea încrederii investitorilor ca

urmare a modificărilor foarte dese a

legislaţiei;

6. Legislaţie neatractivă pentru angajaţii

autorităţii locale (lipsa motivaţiei salariale,

imposibilitatea angajării de personal, lipsa

mijloacelor de stimulare a competiţiei etc.);

7. Mărirea zonelor expuse la alunecări de

teren, ca urmare a neîntreţinerii lucrărilor
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7. Pătrunderea în localitate a unor

agenţi economici care să valorifice flora

şi fauna terenurilor din sectorul

forestier;

8. Punerea în valoare a obiectivelor

culturale, de recreere, de cazare şi de

alimentaţie publică prin facilităţile

create de „Drumul Vinului”;

9. Extinderea şi modernizarea

sistemului de alimentare cu apa, canal

şi epurare prin aplicarea finanţărilor

guvernamentale;

10. Diversificarea activităţilor culturale

şi de divertisment, în infrastructura

existentă şi modernizată, prin

accesarea de fonduri europene;

11. Valorificarea potenţialului specific al

etniei rrome, prin accesarea de fonduri

europene pentru acest tip de activităţi;

12.Scăderea procentului de abandon

şcolar în randul populaţiei rrome prin

implicarea ONG-urilor şi aplicarea unor

programe de finanţare europene,

guvernamentale sau private.

de îmbunătăţiri funciare, din cauza lipsei

de fonduri şi a dispariţiei plantaţiilor de

viţă-de-vie şi pomi fructiferi;

8. Creşterea atractivităţii ofertei localităţilor

dezvoltate din jurul oraşului (Municipiul

Ploieşti, Vălenii de Munte);

9. Imposibilitatea conformării în domeniul

gospodăririi apelor datorită condiţiilor

impuse pentru eligibilitatea beneficiarului

pentru accesarea de fonduri europene;

11. Apariţia riscului de a nu asigura

cofinanţarea Proiectelor şi de a nu se

putea asigura managementul acestora

datorită lipsei de personal specializat în

acest domeniu;

12. Scăderea investiţiilor private ca urmare

a nefinalizării cadastrului la nivelul

localităţii;

13. Dispariţia transportului public de

călători şi de mărfuri pe calea ferată;

14. Imposibilitatea încheierii unor

parteneriate public-privat ca urmare a

lipsei de terenuri aflate în proprietatea

oraşului.

În urma analizei SWOT, indiferent de acţiunile stabilite, procesul decizional ar

trebui să includă următoarele elemente prioritare:

- construieşte pe Punctele Tari;

- elimină Punctele Slabe;
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- exploatează Oportunităţile;

- îndepartează Ameninţările.

Nota
3Wikipedia, enciclopedia libara, Analiza SWOT.
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CAP.IV

PLAN DE MĂSURI

MACHETA
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ LA NIVELUL LOCALITĂŢII BOLDEŞTI-SCĂENI

Nr.
crt.

Domeniul
de

interventie

Obiectiv
strategic

Obiective
specifice /
operationale

Plan de
actiune

Proiecte
propuse

Institutia
responsabil

a

Suma
estimata

Sursa de
finantare
potentiala

Termen
estimat

1. Infrastructu

ra si

echipare

edilitara

1.Crestere

a calitatii

serviciilor

de apa si

canal.

1.Cresterea

calitatii apei

potabile livrate.

1.Scaderea

duritatii apei

potabile si

asigurarea

normelor de

igiena

1.Montarea

unei statii de

dedurizare a

apei la

Gospodaria de

apa din

Lipanesti.

2.Reabilitarea

imprejmuirilor

la forajele de

captare si

Primaria

Boldesti-

Scaeni

100.000

euro

OUG

nr.28/2013

80%

Buget 20%

Finalizare

decembrie

2019
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2.Micsorarea

timpului de

interventie in

cazul avariilor.

rezervoarelor

de stocaj.

1.Infiintarea

unei echipe de

monitorizare

activitatii de

transport si

distributie a

apei.

2.Realizarea de

sectionari si

reabilitarea

celor existente

in retelele de

transport si

Concesionar

ul activitatii

Primaria

Prin

redistribuir

ea

sarcinilor

10.000

euro

Fonduri private

(daca este

cazul)

Buget10%,

OUG

nr.28/2013

90%

Mai 2016

Decembrie

2018
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3.Asigurarea

continuitatii

livrarii apei in

Seciu

distributie

1.Punerea in

functiune a

rezervorului

preluat de la

SC OMV

PETROM SA

din Seciu.

2.Amplasare

Grup pompare

nou in

Gospodaria de

apa din Scaeni

Primaria si

concesionar

ul activitatii

Primaria

150.000

euro

50.000

Euro

Buget 80%

Fonduri

concesionar

20%

Buget 100%

Septembri

e 2016

Septembri

e 2016
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2. Reducerea

cheltuielilor

pentru

producerea,

transportul si

distributia apei

1.Inlocuirea

conductelor

foarte uzate.

1.Inlocuire

retea distributie

apa si

bransamente in

cartierele

Boldesti Scaeni

si Balaca ( str.

Petrolistilor,

Liliacului,

Colinei,Aleea

Fabricii si

Panselei)

2.Inlocuire

retea distributie

si bransamente

localitatea

componenta

Seciu ( str.

Principala si

Primaria si

concesionar

ul activitatii

Primaria si

concesionar

ul activitatii

90.000

euro

173.000

euro

Fond de

dezvoltare

Fond de

dezvoltare

Decembrie

2017

Decembrie

2016
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2.Asigurarea

unui sistem de

automatizare

la rezervoarele

de stocaj.

3.Eliminarea

cazurilor de

furt a apei din

retea.

4.Reducerea

Erou

Balanescu).

1.Montarea de

sisteme de

automatizare la

rezervoarele

din Seciu,

Scaeni si

Boldesti.

1.Infiintarea

unei formatii

care sa

identifice

eventuale

furturi de apa

din retea.

1.Inlocuirea

Primaria si

concesionar

ul activitatii

Concesionar

ul activitatii

si

Primaria

Primaria

20.000

euro

Redistribuir

e de

sarcini

50.000

Buget 80%

Fonduri

concesionar

20%

-

Buget 100%

Decembrie

2016

Mai 2016

Decembrie
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3.Cresterea

gradului de

acces la

canalizarea

menajera.

consumului de

energie

electrica

1.Extinderea

retelelor de

canalizare.

2.Cresterea

pompelor de

extractie a apei

si a celor de

pompare

1.Extindere

retele de

canalizare si

racorduri pe

strazile:Colinei,

Ghioceilor,

Petuniei,

Intrarea

Sportivilor,

Stadionului si

Lalelei.

1. Racordarea

Primaria si

concesionar

ul activitatii

Primaria,

euro

228.000

euro

50.000

Fond de

dezvoltare

98%’ buget 2%

Fonduri private

2017

Decembrie

2018

Decebrie
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2.Infrastruc

tura rutiera

4.Incadrarea

calitatii apei

uzate la

deversare in

normele impuse

de U.E..

1.Asigurarea

infrastructuri

numarului de

abonati la

reteau de

canalizare

1.Imbunatatire

a performantei

Statiei de

epurare

1.Extinderea si

modernizarea

la reteaua de

canalizare

menajera a

locuitorilor care

au retea de

canalizare pe

strada.

1.Reabilitarea

si modernizarea

Statiei de

epurare

1.Extinderea si

modernizarea

cetatenii si

concesionar

ul activitatii

Primaria

Primaria

euro

2.500.000

euro

1.200.00

euro

98%, buget 2%

OUG nr.

38/2013 90%,

buget 10%

Fonduri

europene 98%,

2020

Noiembrie

2018

Noiembrie

2020
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si utilitati in

zonele nou

introduse

in itravilan

rutiere

2.Asigurarea

infrastructurii de

apa si canal

cailor de

comunicatie

existente.

2.Ceerea de

noi cai de

comunicatii

rutiere.

1.Extinderea

retelelor de

apa si canal in

zonele de

extindere si

strazilor

Sondelor, str.

Vestului,str.

Liceului, str.

„Turcului” si a

drumului de

exploatare vis-

a-vis de SC

Cahiro SA

1.Infiintarea a

doua strazi in

T41, PA2577

1.Extinderea

retelei de apa

pe

strazile:Sondelo

r, str. Liceului,

Primaria

Primaria

900.000

euro

56.000

euro

buget local 2%

Fonduri

europene 98%,

buget local 2%

OUG

nr.28/2013

90%, buget

10%

Noiembrie

2020

Noiembrie

2019
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3.Asigurarea cu

energie electrica

modernizare a

cailor de

comunicatii

2.Introducerea

relei de apa si

canal pe

strazile nou

infiintate

1.Extinderea

alimentarii cu

str. Turcului si

DE vis-a-vis de

SC Cahiro SA

2.Extinderea

retelei de

canalizare pe

str. Liceului

1.Introducerea

retelei de apa si

canal pe

strazile nou

infiintate in

T41, PA2577

1.Extinderea

retelei de

Primaria

Primaria

Primaria si

agenti

35.000

euro

22.000

euro

50.000

euro

OUG

nr.28/2013

90%, buget

10%

OUG

nr.28/2013

90%, buget

10%

Buget 30%,

fonduri private

Noiembrie

2019

Decembrie

2010

Decembrie

2018
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si ilumunat

public

energie

electrica si

ilumunat public

a infrastructurii

rutiere in

zonele de

extindere si

modernizare

2.Introducera

retelei de

alimentare cu

energie

electrica si

ilumunat public

pe strazile nou

infiintate

alimentare cu

energie

electrica si

iluminat public

pe

strazile:Sondelo

r, Vestului,

„Turcului”,

Liceului si DE

vis-a-vis de SC

Cahiro SA

1.Introducerea

retelei de

alimentare cu

energie

electrica si

iluminat public

pe cele doua

strazi din T41,

economici

Primaria si

agenti

economici

10.000

euro

70%

Buget 30%,

fonduri private

70%

Decembrie

2018
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4.Asigurarea

accesului la

reteua de gaze

naturale

1.Extinderea

retelei de

distributie a

gazelor

naturale pe

zonele de

extindere si

modernizare a

infrastructurii

rutiere

2.Introducerea

retelei de

distributie a

gazelor

naturale pe

PA2577

1.Extinderea

retelei de

distributie a

gazelor

naturale pe

strazile:Sondelo

r, Vestului,

„Turcului”,

Liceului si DE

vis-a-vis de AS

Cahiro SA

1.Introducerea

retelei de

distributie a

gazelor

naturale pe cele

Primaria,

agenti

economici,S

C Distrigaz

sud

Primaria,

Distrigaz sud

550.000

euro

110.000

euro

Distrigaz 2%,

buget 20%,

fonduri

private78%

Distrigaz sud

2%, buget

local 98%

Decembrie

2019

Decembrie

2020
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2. Invatamant 1.Crestere

a calitatii

invatamant

ului

1.Asigurarea

infrastructurii

scolare

strazile nou

create

1.Modernizare

a, extinderea

si construirea

de noi spatii

necesare

pentru

desfasurarea

procesului de

invatamant

doua strazi din

41, PA2577

1.Construirea

unui teren de

sport

multifunctional

la Liceul

tehnologic

2.Construirea

unei Sali de

sport la Scoala

nr. 2 Scaeni

3.Reamenajare

a cladirii

1.Primaria

Primaria

Primaria

60.000

euro

600.000

euro

100.000

euro

Buget local

2%, Fonduri

europene 98%

Buget local

10%,

CNI 90%

Fonduri

europene 98%,

Decembrie

2017

Decembrie

2019

Decembrie

2018
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2.O pregatire

aplicata a

elevilor din ciclul

postgimnazial

1.Diversificare

a pregatirii

elevilor

Gradinitei

Recuperari si

dotarea acestei

in vederea

folosirii pentru

instruirea

practica a

elevilor de la

liceu

4.Construirea a

4 Sali de clasa

la Scoala nr.1

Boldesti

1.Infiintarea

unor clase de

arta si meserii

care sa asigure

integrarea

Primaria

Primaria,

Conducerea

Liceului,

Inspectoratul

scolar

500.000

euro

-

buget local 2%

Fonduri

europene 98%,

buget local 2%

-

Decembrie

2019

Septembri

e 2017
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3. Cultura,

culte, sport

si

agrement

Dezvoltare

a agendei

cultural-

sportive

1.Valorificarea

si dezvoltarea

infrastructurii

2.Cresterea

gradului de

pregatire al

cadrelor

didactice

1.Reabilitarea

si

modernizarea

infrastructurii

elevilor in

munca

1.Cresterea

numarului de

cadre didactice

calificate

1.Reabilitarea,

modernizarea si

dotarea

Clubului

Boldesti

2.Modernizarea

si reabilitarea

Stadionului

Conducerea

Liceului,

Inspectoratul

Scolar

Primaria

Primaria

-

100.000

euro

100.000

euro

-

Fonduri

europene 98%,

buget 2%

Fonduri

europene 98%,

buget 2%

Septembri

e 2017

Decembrie

2020

Decembrie

2020
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2.Valorificarea

potentialului

cultural-artistic

al localitatii

1.Punerea in

valoare a

aptitudinilor

cetatenilor

2.Punerea in

valoare a

obiectivelor

Viorel Mateianu

1.Infiintarea

unei trupe de

teatru din

randul

populatiei

scolare

2.Infiintarea

unui concurs

artistic pentru

tineri

1.O mai buna

integrare a

localitatii in

Primaria si

Scolile din

localitate

Primaria,

scolile si

Casa de

cultura

Primaria,

localitatile

situate pe

5.000 euro

10.000

euro

5.000 euro

Buget si

sponsorizari

Buget si

sponsorizari

Buget local,

agenti

20%economici,

Ianuarie

2017

Ianuarie

2017

Decembrie

2016
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3.Incurajarea

activitatilor

sportive

turistice

1.Participare

activa in

competitiile

sportive

cadrul traseului

„Drumul vinului”

2.Montarea

unor harti

electronice ale

localitatii cu

principalele

repere turistice

1.Asigurarea

conditiilor

tehnico-

financiare

„Drumul

vinului”,

agenti

economici,

agentii ded

turism

Primaria

Primaria,

Sindicatul

Liber

Petrom, si

10.000

euro

110.000

euro/an

Buget local

20%, Fonduri

europene 80%

Buget 40%,

Sindicatul

Liber Petrom

45%, sponsori

Septembri

e 2016

anual
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pentru

activarea

echipei de

fotbal

„Petrolistul

Boldesti” in Liga

a III-a si a

echipei de

juniori

2.Infiintarea

unei echipe de

judo

3.Organizarea

anual a

intrecerii de

agenti

economici

Primaria,

organizatii

sportive,

agenti

economici

Primaria,

Consiliul

Judetean si

10.000

euro

5.000 euro

15%

Buget 50%,

sponsori 50%

Buget 10%,

CJPh si

Federatia de

Septembri

e 2016

anual
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4.Infratiri,

serbari

campenesti

1.Infratiri cu

alte localitati

din U.E.

ciclism

4.Organizarea

memorialului

„Viorel

Mateianu” cu

participare

internationala

1. Infratirea cu

localitatea

Pakliveni din R.

Bulgaria

2. Infratirea cu

Federatia de

ciclism

Primaria,

Clubul

Sportiv

„Petrolistul

Boldesti”

Primaria

Primaria

5.000 euro

20.000

euro

20.000

ciclism 80%,

sponsori 10%

Buget 40%,

Clubul Sportiv

40%, sponsori

20%

Buget 10%,

fonduri U.E.

90%

Buget 10%,

fonduri U.E.

90%

Buget 50%,

anual

Iunie 2016

Octombrie
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4 Social-

economic

1.Imbunata

tirea

conditiilor

social-

economice

ale

populatiei

1.Crearea de

locuri de munca

2.Organizarea

de serbari

campenesti

1.Dezvoltarea

serviciilor

sociale

o localitate

dintr-o alta tara

membra a U.E.

1.Organizarea

de manifestari

prilejuite de

„Zilele orasului”

2.Organizarea

„Festivalului

Toamnei”

1.Diversificarea

activitatilor de

asistenta

sociala

Primaria,

agenti

economici,

ONG-uri

Primaria,

agenti

economici

Primaria,

ONG-

uri,Institutiile

deconcentrat

e

euro

5.000

euro/an

5.000

euro/an

20.000

euro

sponsorizari

50%

Buget 50%,

sponsorizari

50%

Buget 40%,

sponsori 60%

Buget 20%,

Fonduri

europene 80%

2016

5 iunie

anual

Octombrie

-noiembrie

anual

Septembri

e 2017
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2.Atragerea de

investitori in

localitate

2.Implementere

a de programe

de recuperare a

pacientilor din

cadrul U.A.M.S.

1.Asigurarea

unor facilitati

pentru

investitori

2.Realizarea

unei brosuri

„Oportunitati de

afaceri in

Boldesti-

Scaeni”

Primaria,

conducerea

U.A.M.S.,Dir

ectia de

asistenta

sociala

Primaria

Primaria

ONG-uri

10.000

euro

-

5.000 euro

Buget 20%,

Fonduri

europene 80%

-

Buget50%,

sponsori 50%

Ianuarie

2017

Ianuarie

2016

Septembri

e 2016
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3.Asigurarea

sustenabilitatii

activitatii in

CERC Boldesti

4.Asistenta

pentru IMM-uri

3.Incheierea

unor

parteneriate

public-private

1.Infiintarea

unui ONG in

cadrul CERC

Boldesti

2.Infiintarea

unei

Intreprinderi

sociale in

cadrul CERC

Boldesti

1.Infiintarea

unei echipe de

consultanta

Primaria,

agenti

economici

Primaria, SC

OMV

PETROM

SA

Primaria, SC

OMV

PETROM

SA

Primaria,

ONG-uri

-

5.000 euro

100.000

EURO

1.000 euro

-

Buget 10%,

OMV 90%

Buget 5%,

OMV 95%

Buget 50%,

sponsori 50%

Ianuarie

2017

Ianuarie

2017

Septembri

e 2018

Ianuarie

2017
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pentru IMM-uri

in cadrul

Primariei

Acest material a fost elaborate de un colectiv alcatuit din:

1. Voicu Ion- Sef birou urbanism- expert politici publice;
2. Nedelcu Mariana- Sef Serviciu Patrimoniu Local- expert managementul financiar;
3. Voicu Filofteia- inspector Serviciul Patrimoniu Local- expert managementul financiar,
sub indrumarea d-nului Profesor Universitar Doctor Dobrea Catalin Razvan- expert regional, caruia ii multumim pentru ajutorul acordat.

Intocmirea Strategiei de dezvoltare durabila a localitatii s-a realizat in cadrul proiectului “Dezvoltarea capacitatii de planificare
strategica la nivelul autoritatilor administratiei publice locale ale oraselor din Romania”- implemantat de Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice in parteneriat cu Asociatia Oraselor din Romania si Asociatia Secretarilor de Orase.
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