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CAPITOLUL I - INTRODUCERE
1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI
 Denumirea lucrării :Reactualizare Plan Urbanistic General Comuna Izvoarele
 Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Izvoarele
 Proiectant general: S.C. Protelco S.A.
 Proiectant de specialitate: S.C. DEARHITECTURA AA S.R.L.
 Data elaborării: Octombrie 2017
1.2 OBIECTUL LUCRĂRII
1.2.1 Solicitări ale temei-program
Prezenta documentaţie de urbanism este întocmită în vederea reactualizării Planului
Urbanistic General al comunei Izvoarele din judeţul Prahova. Aceasta are atât caracter
director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument
de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi
acţiunilor de dezvoltare.
Planul Urbanistic General cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii
comune, cu privire la:
- stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ
al localităţii;
- stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
- zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
- delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
- modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor
arheologice reperate;
- zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în
vigoare;
- formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
- precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite,
amenajate şi plantate.
- zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la
măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor
şi realizarea construcţiilor în aceste zone;
De asemenea, prin Planul Urbanistic General sunt cuprinse prevederi pe termen mediu şi
lung cu privire la:
- evoluţia în perspectivă a localităţii;
- direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
- traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de
amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean;
- zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la
măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor
şi realizarea construcţiilor în aceste zone;
- lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;
- stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;
- delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare
urbană.
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P.U.G.-ul comunei Izvoarele cuprinde piese scrise şi piese desenate cu privire la:
- diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluţiei istorice, precum şi a
previziunilor economice şi demografice, precizând nevoile identificate în materie
de dezvoltare economică, socială şi culturală, de amenajare a spaţiului, de mediu,
locuire, transport, spaţii şi echipamente publice şi servicii;
- strategia de dezvoltare spaţială a localităţii;
- Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia;
- planul de acţiune pentru implementare şi programul de investiţii publice.
Prin prezenta documentaţie de urbanism se urmăreşte a se respecta autonomia locală, pe
baza principiului parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor publice,
participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile,
conform cărora deciziile generaţiei prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără a
compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare proprie.
Odată aprobat, Planul Urbanistic General devine instrument de lucru pentru autoritatea
locală a comunei Izvoarele, respectiv pentru reprezentanţii compartimentului de
urbanism.
1.2.2 Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare
Prezenta documentaţie de urbanism reprezintă actualizarea Planului Urbanistic General
al comunei Izvoarele din judeţul Prahova. Ediţia anterioară a P.U.G-ului a fost elaborată
de S.C. CONSPROIECT S.A. Ploieşti, acesta fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 39 din 1999.
1.3 SURSE DE DOCUMENTARE
1.3.1 Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.G.
 Planul de amenajare a teritoriului naţional – elaborate de URBANPROIECT 1997-2006;
 Planul de amenajare a teritoriului judeţean Prahova - elaborat de I.N.C.D.
URBANPROIECT 2002;
 P.U.G. - Comuna Izvoarele elaborat de S.C. CONSPROIECT S.A. Ploieşti, aprobat cu
H.C.L. nr. 2.986 din 16 Decembrie 1997;
 Planul de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova în perioada 2007-2013
 Master plan Apă uzată Judeţul Prahova, Plan aglomerări apă uzată - elaborat de ILF
Consulting Engineers, ILF Hydro-Ingenieure
 Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Prahova - Plan de investiţii pe
termen lung 2008-2038, elaborat de ROMAIR Consulting
 Plan Judeţean de gestionare a deşeurilor, elaborat de S.C. UNICORN CONSULTING
AND PROMOTING S.R.L.
1.3.2 Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G.
 Studiu geotehnic, elaborator S.C. Hidrogeo Tehnic Proiect S.R.L., ing. geolog Mariana
Murărescu;
 Echipare edilitară, elaborator S.C. Protelco S.A., ing. Daniela Şoiman, Ing. Dragoş
Tutunea, Ing. Raluca Soare, Ing. Creţu Valentin.
 Studiu istoric, elaborator S.C. Restitutio S.R.L., arh. Călin Hoinărescu
 Hartă hazard inundaţii, conform H.C.L. 057/26 Aprilie 2013
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1.3.3 Date statistice
 Date statistice de la Comisia Naţională de Statistică şi Direcţia Judeţeană de Statistică
Prahova;
1.3.4 Alte date
 Planul de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N.) :
 Sectiunea I - Cai de comunicatie (aprobata prin Legea nr. 71/1996);
 Sectiunea II - Apa, aprobat (aprobata prin Legea nr. 171/1997);
 Sectiunea III - Zone naturale si construite protejate (aprobata prin Legea nr. 5/2000);
 Sectiunea IV - Reteaua de localitati (aprobata prin Legea nr. 351/2001);
 Sectiunea V - Zone de risc natural (aprobata prin Legea nr. 575/2001).
 Sectiunea VI - Zone cu resurse turistice (proiect de Lege in dezbatere publica).
 Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean (P.A.T.J.) Prahova
 Recensământul populaţiei şi locuinţelor;
 Registrul Agricol al comunei;
 Lista agenţilor economici ai Comunei Izvoarele;
 Lista investiţiilor Comunei Izvoarele;
 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Izvoarele - Consiliul
Local al Comunei Izvoarele
 Alte date puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale;
 Lista lucrărilor P.U.Z. şi P.U.D.;
1.3.5 Suport topografic al P.U.G.
 Piesele desenate ale Planului Urbanistic al comunei Izvoarele au fost lucrate în format
digital, în coordonate Stereo ’70, folosind ca suport Reambularea Topografică,
documentaţie realizată de S.C. Protelco S.A. în anul 2017, ing. Constantin Vasile
Marcu;
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CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1 EVOLUŢIA ISTORICĂ ŞI URBANISTICĂ A LOCALITĂŢII1
2.1.1 Evoluţia localităţii
Înscrisă într-un areal consecvent de aproximativ 4.716 km2, comuna Izvoarele este
situată în partea de nord a judeţului Prahova, aflat la o distanţă de 46 km faţă de municipiul
Ploieşti, legătură ce se realizează prin drumul naţional DN 1A, în zona dealurilor pericarpatice
prahovene,la limita dintre zona de dealuri a Subcarpaţilor de Curbură, Depresiunea Vălenii
de Munte, şi unitatea muntoasă a Carpaţilor Orientali, Munţii Ciucaşului. Acest teritoriu, este
bogat în aşezări, aparţinând reţelei de localităţi: satele Izvoarele, Homorâciu, Malu Vânăt,
Schiuleşti, Cerneşti şi Chiriţeşti.
Evoluţia reţelei de localităţi aferentă vâii superioare râului Teleajen este dificil de pus
în evidenţă. Informaţiile primare referitoare la acest subiect se pot grupa în trei categorii :
informaţii arheologice, documentare şi cartografice.
Informaţiile arheologice, sporadice şi în cele mai multe cazuri obţinute din descoperiri
întâmplătoare, nu permit conturarea unor concluzii de sinteză.
Locuirea pe valea superioară a râului Teleajen este atestată de timpuriu dar o
abordare metodică a reţelei de localităţi lipseşte. Nu sunt elemente care să confirme
continuitatea locuirii în cadrul aceloraşi vetre, într-o serie de aşezări, care să coboare în
mileniul I d. Hr., dar este foarte probabil acest lucru.
În localităţile care fac obiectul prezentului studiu, respectiv Izvoarele, Homorâciu şi
Schiuleşti, proprietatea moşnenească este atestată documentar relativ târziu, respectiv în
1741 la Izvoarele şi în 1685 la Homorâciu. Moşia Schiuleşti apare în documente la anul 1694
când moşnenii vând jumătate din moşia Schiuleşti. Reapar confirmaţi ca prezenţă în 1843
prin moşnenii din Schiuleşti. Semnalarea în documente relativ târzii a proprietăţii moşneneşti
în suprafaţa de astăzi a comunei Izvoarele, se datorează contactului cu proprietatea
boierească abia la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Prezenţa boierilor în moşia moşnenilor homorâceni este atestată în documentele din
cursul secolului al XVII-lea când s-a intrat în stăpânirea unei părţi din Homorâciu extinzânduşi ulterior proprietatea prin cumpărători de la moşnenii homorâceni.
Sintetizând informaţiile documentare referitoare la reţeaua de localităţi situate în
arealul văii superioare a râului Teleajen putem evidenţia ponderea proprietăţii moşneneşti
în toată zona şi faptul că satele s-au constituit în acest context.
Matricea aşezărilor este specifică localităţilor dezvoltate pe moşii săteşti autonome.
Această caracteristică s-a păstrat până la sfârşitul secolului al XIX-lea chiar dacă au apărut
sporadic şi mici proprietăţi boiereşti. Mutaţii semnificative s-au produs după expropierea
moşiilor boiereşti prin reforma agrară de la începutul secolul al XX-lea, când localităţile s-au
extins prin lotizări, pe terenurile libere. În satele din zonă alinierile iniţiate de Regulamentul
Organic nu au avut nici o consecinţă.
Documentele cartografice identificate până în prezent ilustrează situaţia reţelei de
aşezări începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea, harta Specht.
Localităţile aferente sistemului de aşezări sunt ilustrate convenţional marcându-se
vetrele satelor astfel încât putem face aprecieri vis-à-vis de configuraţia şi de importanţa
aşezării.

1

Extras din Studiu istoric de fundamentare, întocmit aprilie 2008
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Evoluţia localităţii înainte de anul 1990.
Satul Izvoarele apare cu o vatră dublă, posibil o eroare de înregistrare din vremea
respectivă. Trupul de nord al satului Izvoarele apare figurat într-o zonă care în prezent este
pe teritoriul comunei Măneciu.
Satul Izvoarele, amintit în documentele din secolul al XVII-lea, era înscris în plaiul
Teleajen, judeţul Saac, iar după 1845, va intra în componenţa judeţului Prahova. Odată cu
reforma administrativă iniţiată la jumătatea secolului al XIX-lea, Izvoarele va figura în rândul
comunelor rurale.
La 1897, comuna Izvoarele era compusă din două cătune Izvoarele şi Costeni, în
prezent în componenţa ei intrând şi satele Malul Vânăt, Homorâciu, Cerneşti, Costeni şi
Schiuleşti.
Primele informaţii cu privire la satul Izvoarele provin, se pare, din câteva documente
de la sfârşitul secolului XVII-lea privitoare la achiziţionările de pământ.
În anul 1897 Comuna Izvoarele (satul Izvoarele şi Costeni) era amplasată între gârla
Crasna la sud şi Valea Mare la nord. Cătunul Costeni era aflat în partea de nord-est a comunei.
Comuna avea o suprafaţă de 1.500 ha şi o populaţie de 1.475 locuitori cu 320 de familii şi 319
case de locuit.
O semnificaţie interesantă este semnalarea cartografică a mănăstirii Izvoarele care
ocupă locul de astăzi al bisericii din Homorâciu.
Aşezările care fac prezentul studiu au vetre destul de răsfirate: Măneciu, Izvoarele şi
Homorâciu. Nu poate fi înţeles ansamblul localităţilor dacă nu se analizează şi evoluţia
macroteritorială administrativă.
Harta din 1904 ilustrează aşezările care fac obiectul acestui studiu marcând
elementele semnificative. Evoluţia satului Izvoarele este evidentă, apare cu o vatră relativ
compactă, cu o tramă stradală mai puţin obişnuită pentru aşezările moşnenilor. O singură
zonă situată în sud-estul vetrei prezintă o tramă stradală integrată organic terenului, cu
trasee circulare. În această zonă se află amplasată şi biserica veche din satul Izvoarele,
atestată printr-un document din 1801 care consemnează angajarea echipei de meşteri
zugravi pentru pictarea bisericii ctitorită de moşnenii Izvorani.
Satul Homorâciu este figurat cu o vatră tentaculară, partea sudică a vetrei, dezvoltată
în lungul drumului principal, are un aspect regulat, dovada unei lotizări recente. O
configuraţie mai apropiată de matricea satelor moşneneşti o are vatra sat din extremitatea
nord-estică. De fapt se citeşte cu claritate existenţa celor 2 nuclee distincte în harta de la
1791, în 1904 reunite prin extinderea localităţii pe tronsonul drumului principal între cele 2
nuclee.
Satul Homorâciu apare prin 2 vetre, vatra sudică purtând specificaţia Homorâciu
Români, iar vatra nordică specificaţia simplă Homorâciu, care ar trebui să fie conform
documentelor Homorâciu Ungureni. În hartă este prezentată şi vatra satului Schiuleşti de
formă alungită, desfăşurată în lungul râului Crasna.
Satul Homorâciu Pământeni este amintit în documente începând cu secolul al XVII-lea. La
1788, figura încă numai acest sat, pentru ca la 1815 să apară trecut şi satul Homorâciu
Ungureni. Ambele localităţi figurau în plaiul Teleajen, judeţul Saac. După anul 1845, aveau să
facă parte din Judeţul Prahova.
Satul Homorâciu Ungureni avea în 1838, 67 familii, din care 63 familii birnici, respectiv
cca. 300 locuitori. Satul Homorâciu Pământeni avea 70 familii din care 7 erau moşneni.
În 1897 satul Homorâciu (Pământeni + Ungureni) avea o populaţie de 2.289 locuitori
şi 495 capi de familie. Parte din locuitori erau încă moşneni, 184 s-au împroprietărit în 1864
cu 350 ha din moşiile Teişani, m-rea Cotroceni, a Morcoveştilor şi Homorâceanu.
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În Anuarul ”Socec” al României-Mari, din anul 1925, teritoriul ocupat de satele
Cerneşti, Homorâciu-Pământeni, Homorâciu-Ungureni, Malu Vânăt şi Schiuleşti făceau parte
din reţeaua de localităţi a comunei rurale Homorâciu şi erau incluse în plasa Teleajenul, cu
un număr de 3.280 locuitori.
Satul Schiuleşti este figurat în harta din 1904 cu o vatră mai compactă, cu o matrice
stradală tentaculară, cu trasee circulare caracteristice satelor moşneneşti. Şi în cazul satului
Schiuleşti apare figurată o zonă din extrema sudică a satului generată probabil prin lotizări,
consecinţa împroprietăririlor prin reforma agrară din 1864.
La 1897, Homorâciu era comuna rurală formată din 5 cătune: Homorâciu Pământeni,
Homorâciu Ungureni, Malu Vânăt, Cerneşti şi Schiuleşti. În prezent, localităţile fac parte din
comuna Izvoarele.
Primele date referitoare la Homorâciu provin din documentele din cursul secolului al
XVII-lea când s-a intrat în stăpânirea unei părţi din Homorâciu, urmând cu continuarea
cumpărării unor părţi din moşie în anii care au urmat 1676, 1680 şi 1685.
La 1838 satul Homorâciu Ungureni avea 67 familii şi Homorâciu Pământeni avea 70 de
familii. La 1865, se întocmea actul de delimitare a moşiei Homorâciu Ungureni, moşie a
mănăstirii Cotroceni. La 1897, satul Chiriţeşti era înscris în comuna Drajna de Jos şi avea o
populaţie de 114 locuitori. Satul Cerneşti se remarcă într-un document din anul 1842 unde
era trecut un clăcaş de la Cerneşti. La 1799, satul Malul Vânăt este relevat într-un document
ca reper pentru delimitarea unei moşii.
În Anuarul ”Socec” al României-Mari, din anul 1925, teritoriul ocupat de satele
Chiriţeşti, Costeni, Isvoarele (acum scris Izvoarele) Satul Izvoarele (scris Isvoarele) făceau
parte din reţeaua de localităţi a comunei rurale Isvoarele şi erau incluse de asemenea în plasa
Teleajenul, cu un număr de 2.120 locuitori.
Catagrafia populaţiei din plaiul Teleajen, satul Izvorani, anul 1838 consemnează existenţa în
această localitate a 130 de familii, respectiv cca 560 persoane, unde 84 de muncitori se
ocupau cu exploatarea lemnului. În 1897 Dicţionarul Geografic consemna o populaţie de
1.475 de locuitori, 320 capi de familie, 319 locuinţe. O parte erau moşneni, 70 clăcaşi au fost
împroprietăriţi în 1864 cu 125 ha.
În catagrafia lăcaşelor de cult din 1832, 1833, este consemnată existenţa bisericii cu
hramul Adormirea Maicii Domnului pe moşia megiaşilor, construită anterior anului 1801,
precum şi o biserică de lemn în localitatea Costeni.
Dicţionarul geografic furnizează şi date statistice foarte interesante: pentru satul
Izvoarele reveneau unei case în medie 4,6 locuitori, deci cuplul familiar restrâns de părinţi şi
copii, în Homorâciu pentru o casă rezultă tot 4,6 locuitori.
Statutul social al locuitorilor satelor este extrem de elocvent. Pentru satul Izvoarele se
menţionează că majoritatea sătenilor sunt moşneni pentru celelalte sate, Homorâciu şi
Schiuleşti procentul de moşneni este mai redus respectiv în cazul satelor Homorâciu, 7
moşneni din 137 de familii, iar despre satul Schiuleşti nu sunt informaţii despre statutul social
al localnicilor.
În satul Homorâciu (Ungureni) este atestată existenţa bisericii din 1744, iar în
Homorâciu Pământeni, apare în catagrafia din 1833 biserica Adormirea Maicii Domnului
aflată pe moşia sa (a moşnenilor).
La Schiuleşti în aceeaşi catagrafie apare biserica de lemn cu hramul Sf. Nicolae pe
moşie megieşască.
Concluzionând informaţiile date de documentele cartografice putem afirma că
sistemul aşezărilor din zona superioară a râului Teleajen sunt la origine sate moşneneşti care
şi-au păstrat până la sfârşitul secolului al XIX-lea acest statut şi care se caracterizează printro componentă puternic individualizată a peisajului cultural.
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Tot harta jud. Prahova din 1904 oferă şi informaţii referitoare la perimetrele
teritoriale administrative ale comunelor şi situarea reşedinţelor de comună în cadrul
acestora. Satele Izvoarele şi Homorâciu erau reşedinţe de comună, Schiuleşti era sat
component al comunei Homorâciu, iar satul Chiriţeşti aparţinea comunei Drajna de Jos.
Perimetrele administrative prin geometria lor sugerează la origine existenţa unor
teritorii întinse care au cumulat moşiile satelor într-un areal administrativ de mari
dimensiuni. În această situaţie se înscrie gruparea comunelor Măneciu, Izvoarele, Homorâciu
şi Teişani.
Satele comunei Izvoarele se înscriu firesc în acest context justificându-se sub toate
aspectele înscrierea comunei Izvoarele în lista unităţilor administrativ-teritoriale cu
concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional
conform Legii nr. 5/6.03.2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a III-a – Zone Protejate (Monitorul Oficial Român 152/12.04.2000).
2.1.2 Evoluţia configuraţiei stradale
Satul Izvoarele, amintit încă din secolul al XVII-lea, era înscris în plaiul Teleajen,
judeţul Saac. Odată cu reforma administrativă iniţiată la jumătatea secolului al XIX-lea,
Izvoarele figurează în rândul comunelor rurale. La 1897, comuna era compusă din două
cătune Izvoarele şi Costeni, în prezent în componenţa ei intrând şi satele Malu Vânăt,
Homorâciu, Cerneşti, Schiuleşti şi Chiriţeşti.
Comuna Izvoarele este alcătuită din aşezări (sate) care s-au dezvoltat pe laturile
drumului principal într-o etapă mai recentă. Loturile lungi, înşiruite, în lungul drumului
judeţean fac dovada originii clacăşeşti a acestei zone. Fronturile compacte şi orientarea
gospodăriei şi a clădirii de locuit spre stradă exprimă clar existentă şi acţiunea unei voinţe
ordonatoate exterioară comunităţii săteşti.
Aceasta ordine însă a fost oarecum uitată în ultima decadă, odată cu numeroasele
intervenţii arhitecturale în localitate, acţiuni menite să contribuie la modernizarea
accelerată a satului.
În ceea ce privesc informaţiile cu privire la evoluţia satelor şi a parcelarului, acestea
provin dintr-o serie de documente privitoare la achiziţionări sau vânzări de pământ – părţi
de moşie la Izvoarele – , începând cu sfârşitul secolului al XVII-lea. Această perioadă s-a
marcat ca fiind una cu cele mai numeroase documente referitoare la acest sat.
2.1.3 Evoluţia tipologiilor de locuinţe
Fondul construit vechi al satelor aparţinând comunei Izvoarele includ locuinţe care au
fost ridicate cu rare excepţii după anul 1900 dar repertoriul de modele utilizat aparţine în
multe situaţii celei mai vechi generaţii de modele de locuinţe săteşti. Din acest punct de
vedere satele comunei Izvoarele deţin nenumărate edificii care au la bază tipurile tradiţionale
de locuinţe de pe valea Teleajenului.
O componentă importantă a patrimoniului arhitectural o reprezintă clădirile de cult,
dintre care 2 biserici şi un complex monahal sunt incluse în Lista Monumentelor a judeţului
Prahova. Prezenţa tot mai frecventă a unor materiale străine tradiţiei locale (învelitori din
tablă sau ţiglă, grilajele metalice, tencuieli policrome, împrejmuiri metalice, etc.) poate
contura, amploarea fenomenului de depersonalizare care ameninţă satele multiseculare ale
comunei Izvoarele.
Un element important cu consecinţe grave asupra specificului arhitectural îl
constituie apariţia unor tipuri de locuinţe străine în repertoriul local de modelele
tradiţionale. Aceste tipuri au o volumetrie dezarticulată, zbuciumă cu forme hibride,
constituind de multe ori adevărate chitsch-uri. Un fenomen foarte grav care alterează
specificul arhitectural local, îi defineşte tendinţa de schimbare a formei şarpantelor şi a
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materialelor de învelitoare. În locul acoperişurilor tradiţionale cu patru pante şi cu
învelitoare din şindrilă au apărut soluţii de şarpantă cu două pante acoperite cu tablă sau
ţiglă.
Apariţia unor clădiri cu gabarite mari şi volumetrie nemodulată care se evidenţiază
supărător în contextul zonelor cu locuinţe tradiţionale trebuie evitată (ex. şcoala din satul
Izvoarele).
Localităţile rurale cele mai importante din judeţul Prahova se dispun spaţial în trei
mari axe: Văile Prahovei şi Teleajenului şi axa Ploieşti – Mizil. În aceste sate locuiesc două
treimi din populaţia rurală a judeţului.
Structura reţelei de localităţi urbane şi rurale în raport cu dezvoltarea funcţiunilor
economice, reflectă în general dezvoltarea socio-economică a judeţului în ultima
perioadă. La nivelul judeţului Prahova, comuna Izvoarele se încadrează în tipologia de
teritoriu cu sate cu activităţi agricole-industriale-terţiare, tip de activitate caracteristic
pentru 3,5% din numărul total de sate aflate pe teritoriul judeţului Prahova, fiind o
comună din grupele de mărime peste medie.
Pe teritoriul comunei Izvoarele în Lista Monumentelor Istorice a teritoriului judeţului
Prahova sunt înscrise 14 obiective :
MONUMENTE ISTORICE, conform Listei Monumentelor Istorice 2015. Sunt notate pe plan
Nr.
crt.

Nr. crt. LMI 2015

Cod LMI 2015

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

I

91

PH-I-s-B-16165
(Cod RAN 133811.01)

Asezare fortificata

sat Cernesti,
com. Izvoarele

" La Cetatuie"

Epoca bronzului
Cultura Menteoru

II

591

PH-II-m-B-16509

Casa Anghel Ciocea

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

611

sf. sec. XIX

III

587

PH-II-m-B-16510

Casa Alexandru Ciurila

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

65

sf. sec. XIX

IV

588

PH-II-m-B-16511

Casa Gheorghe O. Ene

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

126

sf. sec. XIX

V

589

PH-II-m-B-16512

Casa Dumitru Ionescu
azi Muzeul Satesc

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

158

prima jum.
sec. XIX

VI

590

PH-II-m-A-16513

Biserica "Adormirea
Maicii Domnului"

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

181

1743 - 1744, 1877 abside laterale

VII

592

PH-II-m-A-16514

Biserica "Sf. Voievozi"

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

108B

VIII

593

PH-II-m-B-16515

Ruinele Conacului
Nae Gaftoi

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

146

sf. sec. XIX

IX

594

PH-II-m-B-16516

Casa Eufrosina Sacuiu

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

153

1898

X

595

PH-II-m-B-16517

Casa Constantin N.
Manolica

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

501

inc. sec. XX

XI

596

PH-II-m-B-16518

Casa Maria Ciobanu

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

502

sf. sec. XIX

XII

597

PH-II-m-B-16519

Casa Sevasta Zarna

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

570

inc. sec. XX

XIII

598

PH-II-m-B-16520

Casa Ana Onea

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

584

inc. sec. XX

698

PH-II-a-A-16607

Schitul Crasna

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

282A

inc. sec. XVIII
1824 - 1828

699

PH-II-m-A-16607.01

Biserica "Sf. Imparati
Constantin si Elena"

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

282A

1824 - 1828

282A

1824 - 1828

282A

1824 - 1828

XIV
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700

PH-II-m-A-16607.02

Turn Clopotnita

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

701

PH-II-m-A-16607.03

Fantana

sat Schiulesti,
com. Izvoarele
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NOTA: Conform Studiului Istoric :
- Monumentele istorice cu codurile LMI PH-II-m-B-16516, LMI PH-II-m-B-16518,
LMI PH-II-m-B-16520 si LMI PH-II-m-B-16509 sunt disparute
- Monumentul istoric cu codul LMI PH-II-m-B-16511 a fost modificat in proportie de 90%
Pentru acestea nu au mai fost trasate zonele de protectie
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2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
2.2.1 Caracteristicile reliefului
Comuna Izvoarele este localizată în partea cental-nordică a judeţului Prahova, la 46
km de municipiul Ploieşti şi la 75 km de oraşul Braşov.
Teritoriul administrativ al comunei Izvoarele se află situat din punct de vedere fizicogeografic în partea dealurilor pericarpatice prahovene, cu pante medii şi agresive, local
afectate de fenomene de instabilitate.
Comuna este acoperită de păduri în proporţie de 56.37%, ce reprezintă 4.155,00 ha,
din teritoriul administrativ.
Pe raza administrativă a Comunei Izvoarele există un fond forestier de 4.155,00 de
hectare, din care fond proprietate publică a statului 1.667,36 ha şi fond forestier proprietate
privată 2.487.64 de hectare (din care 2.463,86 ha retrocedate foştilor proprietari).

Figura 1: Încadrare în Judeţul Prahova
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Comuna Izvoarele se află situată în Podişul Getic, în zona de dealuri şi depresiuni
pericarpatice a SubcarpaţilorPrahovei,depresiunea Vălenii de Munte,în platforma
Cotmeana,într-o zonă cu altitudini cuprinse între 345 şi 657 m. Relieful în care se încadrează
perimerimetrul comunei se caracterizează în general prin existenţa unor terenuri orizontale
cu pante medii şi agresive, local instabile. Restrânse sunt zonele relativ orizontale, în general
fie pe luncă şi terasele înguste ale Teleajenului, fie mici platouri pe zonele de versant.
Teritoriul comunei prezintă o înclinare generală de la N la S.
Comuna Izvoarele este situată în partea de nord a judeţului Prahova, în zona de
contact deal-munte, înscriindu-se în partea superioară a bazinului hidrografic al râului
Teleajen; cu acces din drumul naţional DN 1A şi amplasată la jumătatea distanţei dintre
municipiile Braşov şi Ploieşti, între oraşul Vălenii de Munte şi staţiunea turistică montană
Cheia. Comuna se află în imediata vecinătate a paralelei de 45° şi a meridianului de 26”,
comuna dezvoltându-se pe terasa înaltă de pe partea dreaptă a Telejenului (satele
Homorâciu, Izvoarele, Malu Vânăt) şi pe versantul stâng înclinat spre râu de la poalele
dealurilor (satele Cerneşti şi Chiriţeşti), excepţie făcănd satul Schiuleşti care este amplasat
pe terasa înaltă a pârâului Crasna, principalul afluent al râului Teleajen.
În ansamblu, suprafaţa celor două terase, se prezintă sub forma unor şesuri aluvionare
alungite, relativ plane şi perfect stabile ce oferă condiţii foarte bune pentru amplasarea
construcţiilor. Relieful local este predominant deluros şi reflectă în general structura
geologică a zonei. Se remarcă o alternanţă de culturi longitudinale ce corespund
anticlinalelor fragmentate de văi depresionare. Pantele sunt în general accentuate şi
străbătute de viroage cu caracter torenţial spre baza versanţilor. Dealurile sunt împădurite,
iar spre baza lor se întâlnesc culturi agricole.
2.2.2 Consideraţii geologice şi geomorfologice
Comuna Izvoarele este situată în zona dealurilor pericarpatice prahovene, cu pante
medii şi agresive, local afectate de fenomene de instabilitate.
În subteranul adânc al zonei sunt prezente formaţiuni de vârstă Paleogen
(Priabonian), reprezentate prin gresii şi şisturi şi formaţiuni neogene (Helveţian),
reprezentate prin gresii, marne, gipsuri, conglomerate etc., acoperite de pamânturi deluviale
fine (argile şi prafuri) cu grosimi considerabile (de ordinul metrilor).
De-a lungul văii Crasna apar depozite aluvionare recente (Cuaternar), reprezentate
prin nisipuri şi pietrişuri.
Microrelieful local este determinat de pâraiele din zonă, ce au săpat adânc în
pământurile moi din zonă.
Întreg teritoriul poate fi structurat în două zone distincte:
 Zona colinară – cu pante accentuate, fragmentate de văi torenţiale, cu putere mare
de transport şi eroziune. Local pantele sunt afectate de alunecări de teren, în cea mai
mare parte în extravilan, dar care au afectat în timp şi unele locuinţe sau drumuri.
 Zona de luncă şi terasă – ce însoţeşte valea Teleajenului, fiind inundată la ape mari şi
erodată în permanenţă la viituri. Apele intră uneori în curţile şi chiar locuinţele
oamenilor. Există lucrări recente de regularizare (care probabil vor trebui
continuate).
2.2.3 Consideraţii hidrografice şi hidrogeologice
Principalul curs de apă este râul Teleajen, bazin hidrografic care izvorăşte de la poalele
Muntelui Ciucaş cu influenţe asupra reţelei hidrografice, ce traversează perimetrul comunei
de la nord catre sud şi o serie de afluenţi, ce o traversează de la vest la est, cel mai important
fiind pârâul Crasna (afluent dreapta) şi pârâul Valea Mare (afluent dreapta) la limita
administrativă din partea de nord. Mai există o serie de văioage cu caracter torenţial –
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nepermanent, în mare parte având mică importanţă ca areal, dar care au caracter torenţial
eroziv. Întregul bazin are putere mare de eroziune. Debitele variază în mod direct
proproţional cu precipitaţiile ce cad în teren.
Aceste cursuri alcătuiesc un bazin hidrografic de formă alungită pe direcţia nord – sud,
tributar râului Teleajen. Cursurile de apă sunt în parte nepermanente, cu caracter torenţial
şi rol distructiv-eroziv şi generator de alunecări de teren pe fundul văilor.
Rocile din fundamentul zonei nu permit acumularea unor rezerve importante de apă
subterană. Sursa de apă potabilă este acviferul freatic, situat la cote variabile, în funcţie de
morfologia terenului, exploatat prin fântâni. Freaticul nu are debit constant, variind direct
proporţional cu precipitaţiile.
Râul Teleajen este o vale transversală ce formează terase alungite bine dezvoltate în
malul drept. Râul străbate de la origine şi până în zona confluentă, o gamă petrografică
extrem de variată, reprezentată prin şisturi argiloase, gresii cu ciment calcaros şi argilos,
marne şi mai puţin calcare şi conglomerate. Valea râului este adâncă şi relativ lungă pe fundul
căreia sunt depuse aluviuni, aceste albii majore devin inundabile la debite catastrofale. Este
posibil ca prin construirea barajului de la Mâneciu să se poată regla debitul râului, aceste
manifestări să nu mai aibă loc.
Pârâul Crasna şi Valea Mare sunt văi torenţiale cu dimensiuni mari şi debite care ating
valori maxime după ploile torenţiale. Ele nu sunt inundabile, cu excepţia Văii Mari care la
debite catastrofale inundă albia majoră din zona de confluenţă.
Pe teritoriul comunei se mai întâlnesc pâraie cu caracter temporar sub formă de
viroage pe care se scurg apele de precipitaţii. Apa subterană ca mediu continuu, se întâlneşte
la adâncimi mai mari de 10 m (pe terasă) şi 2-4 m (pe versant). Sursa de alimentare este din
izvoare de versant şi precipitaţii.
În stratul argilos din suprafaţa pietrişului se întâlnesc ape sub formă de infiltraţii cu
debit redus şi circulă preferenţial prin zonele mai permeabile.
Pe versantul stâng al Craşnei la cota contactului dintre aluviuni şi roca de bază apar
izvoarele abundente din care numai parţial sunt captate. Această sursă poate fi avută în
vedere în perspectivă la îmbunătăţirea alimentării comunale cu apă.
În nordul Comunei, pe valea superioară a Râului Teleajen la o distanţă de aproximativ
6 kilometri, pe DN1 A se află Lacul de acumulare Plăieţu, având un baraj de pământ ( Barajul
Măneciu) de 75, 00 m înălţime.
Acumularea este realizată printr-un baraj din umpluturi cu secţiune neomogenă, cu
nucleu central din argilă şi prisme de rezistenţă din balast, cu înălţime maximă 78 m. În
Registrul Român al Marilor Baraje (cu un total de 247 baraje), barajul Măneciu figurează pe
locul 22 în ordinea înălţimii şi pe locul 40 după volumul util al acumulării.
Prezenţa acestui Lac de acumulare al cărui debit poate fi reglat împiedică Răul
Teleajen să producă inundaţii deosebite până la ieşirea din Comuna Izvoarele.
Barajul a fost recepţionat la faza finală în 1994, iar în 1995 s-a trecut la punerea sub
sarcină a acumulării Maneciu la cota 585,00 mdM.
Scopurile acestei acumulări au fost:
- alimentarea cu apă a zonei Ploieşti, Brazi, Teleajen cu funcţionarea interconectată
cu acumularea Paltinu.
- atenuarea viiturilor;
- producerea de hidroenergie şi asigurarea irigaţiilor,
Caracteristicile Lacului de Acumulare sunt:
 volum util 35.00 mil. mc
 volum brut 38.00 mil. mc
 volum total 49.00 mil mc
 suprafaţa NNR (606,0) -192.00 ha
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 cota de coronament baraj – 610,0 mdM.
2.2.4 Date Geotehnice
Cercetarea s-a efectuat prin observaţii directe asupra terenului (deschideri naturale)
şi prin analiza informaţiei geotehnice cunoscută în zona din cercetări anterioare (foraje
geotehnice executate pe teritoriul comunei pentru diverse obiective din zonă).
Zonele construite sunt terasele principalelor cursuri de ape şi pantele line de la baza
versanţilor, precum şi zonele înguste de platoul din versanţi.
În subteranul acestora sunt prezente depozite aluvionare grosiere, de terasă, reprezentate
prin pietrişuri şi nisipuri depuse peste roca de bază şi acoperite cu depozite deluviale fine,
argiloase (cu grosimi variabile).
Local terasele şi luncile sunt inundabile, dar malurile pâraielor sunt afectate şi de
eroziuni active (uneori fiind greu de diferenţiat zonele inundabile de cele erodate, cele două
fenomene completându-se reciproc).
Zonele de versanţi, în special pantele line de la baza acestora, sunt valurite şi în mare
parte stabile. Pe aceste forme de relief s-au dezvoltat parţial satele componente.
Terenul de fundare este alcătuit fie din depozite deluviale fine, argiloase, ale căror
caracteristici fizico-mecanice variază în funcţie de prezenţa sau lipsa infiltraţiilor de apă, fie
din pietrişuri şi bolovănişuri.
Presiunile admisibile pe aceste terenuri variază între 220 – 300 kPa – pentru
depozitele fine deluviale şi 400 – 500 kPa pentru aluviunile grosiere.
Perimetrul construit prezintă pante mai mult sau mai puţin accentuate, în parte
stabile, în parte alunecate sau cu potenţial de alunecare. În ultima perioadă de timp însă, în
principal, datorită cantităţilor însemnate de precipitaţii căzute perioade îndelungate, s-au
reactivat sau iniţiat alunecări de teren atât în extravilan, cât şi în zonele construite, care au
afectat în general terenuri, doar local construcţii. Mare parte a alunecărilor active se produc
însă în extravilan, pe valea pârâului Crasna şi pe versanţii înconjurători.
Doar în intravilanul deja construit se găsesc terenuri aproape orizontale sau cu pante
line, pe deplin stabile. Pe zonele înguste de luncă şi terase ale Teleajenului se produc inundaţii
la ape mari, combinate cu eroziuni la viituri. Întreaga zonă se află în perimetrul de risc al
barajului Plăieţu (Măneciu) (zonă cu risc major în caz de avarii la baraj).
Pantele, chiar dacă nu sunt alunecate, pot prezenta potenţial de instabilitate mai ales
în urma unor amenajări necorespunzătoare.
Din punct de vedere al construibilităţii, perimetrul intravilan poate fi împărţit în 3
categorii:
 terenuri bune de construit – zonele înguste de platou sau terase, cu pante line sau
terenuri orizontale (cu excepţia zonelor inundabile). Aici terenurile sunt stabile, dar necesită
local apărări de mal împotriva eroziunilor sau a inundaţiilor.
 terenuri construibile cu restricţii (amenajări corespunzătoare) – zone
restranse, atat din intravilan, cat si din extravilan, unde se manifesta inundatii, eroziuni, risc
de alunecari etc. In aceste zone constructiile pot suferi degradari, datorita conditiilor
geologice si hidrogeologice, in cazul in care nu vor fi recomandate masuri constructive
specifice (drenuri, rigole etc).
În această categorie intră şi zonele de risc datorate barajului Plăieţu.
Aici se pot crea platforme orizontale, propice construirii, care însă necesită lucrări locale de
susţinere (a taluzelor create în săpătură), lucrări de evacuare a apelor din incintele construite
şi, local, apărări de maluri.
 terenuri improprii pentru construit – zonele cu alunecari (avem o singura zona cu
alunecare , în vecinătatea rezervorului de apă din satul Chiriţeşti).
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Categoria geotehnică reprezintă riscul geotehnic al amplasamentului şi poate fi exprimat în
funcţie de factori legaţi de teren şi de vecinătăţi.
Categoria geotehnică în care poate fi încadrat amplasamentul examinat reprezintă riscul
geotehnic al acestuia, ce poate fi exprimat în funcţie de o serie de factori legaţi atât de teren,
cât şi de vecinătăţi. Categoria geotehnică a fost apreciată după cum urmează (conform NP
074/2007):
- condiţii de teren: pământurile din amplasament sunt considerate terenuri 3 pct.
medii:
- apa subterană: pot fi necesare epuismente:
3 pct.
- clasificarea construcţiilor după importanţă: normală:
3 pct.
- Vecinătăţile: risc moderat al unor degradări ale construcţiilor sau reţelelor 3 pct.
învecinate:
- zona seismică de calcul:
2 pct.
Total : 14 pct.
Riscul geotehnic este moderat, deci amplasamentul poate fi încadrat în categoria
geotehnică 2. Au fost considerate construcţii de importanţă normală şi risc moderat al
vecinătăţilor (având în vedere amplasarea unor viitoare construcţii în general în zone deja
construite).
Totuşi, datorită fenomenelor de instabilitate ce se manifestă local, terenurile pot fi
încadrate cel puţin parţial în categoria celor cu risc ridicat, astfel încât la proiectarea unor
viitoare construcţii vor fi necesare studii geotehnice detaliate, pe bază de foraje geotehnice
(cu analize specifice de laborator şi care să recomande eventuale măsuri constructive
speciale).
Această încadrare în categoria geotehnică este orientativă; ea va fi modificată pe
parcursul etapelor de proiectare de către geolog împreună cu proiectantul de structură.
2.2.5 Condiţii de climă
Comuna Izvoarele este situată într-o zonă cu climat continental (subzonă de climat montan),
caracterizat prin următoarele valori (după Monografia geografică a României):
Regimul temperaturilor:
+8,00 C
 temperatura medie anuală a aerului:
- 4,00 C
 temperaturile medii multianuale în luna ianuarie:
+18,00 C
 temperaturile medii multianuale în luna iulie:

Adâncimea maximă de îngheţ:

0,90-1,00 m

Precipitaţiile medii multianuale:
 măsurate într-o perioadă de 10 ani:

700-800 mm

Vânturile dominante se canalizează în lungul văilor;
Încărcări date de vânt:
 presiunea de referinţă a vântului,
mediată pe 10 min. la 10 m şi 50 ani
interval mediu de recurenţă:
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0,4 kP

Încărcări date de zapadă:
- încarcărea din zăpadă pe sol, pentru o perioadă de revenire IMR=50 ani: 2 kN/mp

Figura 2: Zonarea teritoriului României după adâncimea de îngheţ, conform STAS
6054/77, „Adâncimi maxime de îngheţ”

Figura 3: Zonarea teritoriului României conform STAS 10101/20-90, „Încărcări date de
vânt”
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Figura 4: Zonarea teritoriului României conform STAS 10101/21-92,„Încărcări date de
zăpadă”
Geografic zona este colinară, cu o climă temperată blândă, ocrotită de culmile muntoase
împotriva vânturilor puternice, care încadrează zonele locuibile ca într-o albie. Local se simt
curenţi canalizaţi pe vale atât dinspre nord cât şi dinspre sud.
2.2.6 Seismicitate
Conform normativului P100-1/2006, perimetrul comunei Izvoarele este caracterizat prin
următoarele valori:
-
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perioada de colţ a spectrului de răspuns :
Tc = 1,6 sec.
valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având ag = 0,32 g
IMR=100 ani :
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Figura 5: Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), Tc a
spectrului de răspuns, conform P100-1/2006 „Cod de proiectare seismică”

Figura 6: Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă
MR=100 ani, conform P100-1/2006 „Cod de proiectare seismică”
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2.2.7 Riscuri naturale şi antropice
Teritoriul comunei Izvoarele prezintă zone cu riscuri majore naturale.
În general perimetrul comunei prezintă terenuri cu pante medii şi agresive, local instabile.
Restrânse sunt zonele relativ orizontale, în general fie pe lunca şi terasele înguste ale
Teleajenului, fie mici platouri pe zonele de versant.
De asemenea, în lungul principalelor văi (pârâul Crasna, valea Teleajenului), se produc
local inundaţii, de multe ori asociate şi cu eroziuni (prăbuşiri ale malurilor, la viituri) ce
afectează perimetrul construit. Datorită prezenţei barajului Plăieţu amonte de comună,
întregul perimetru adiacent râului Teleajen este situat în zona de risc.
În zonă s-au produs în timp alunecăride teren ce au afectat locuinţe. Există şi lucrări
vechi de susţinere a malurilor şi versanţilor şi de regularizare a văilor (praguri transversale,
ziduri de sprijin), care parţial au fost refăcute, parţial vor trebui înlocuite şi continuate
deoarece sunt puternic degradate.
Barajul Măneciu aflat în amonte de Comuna Izvoarele, pe Râul Teleajen prezintă risc
antropic în cazurile prezentate la capitolul 2.2.2 Reţeaua hidrografică.
Sistemul de avertizare-alarmare se aplică în caz de accident la baraj şi are instrucţiuni
proprii de acţiune întocmite de I.S.U.
Situaţiile periculoase ce determină declanşarea sistemului de alarmare sunt următoarele:
- accident la baraj – apariţia de dislocări, crăpături, ruperi, blocarea stavilelor,
care pot duce la evacuarea necontrolată în aval a unor debite periculoase;
- efectuarea de manevre greşite la instalaţiile şi echipamentele hidromecanice
care conduc la debite catastrofale în aval.
- apariţia unor debite catastrofale pe afluenţii din amonte de acumulare ce pot
duce la depăşirea capacităţii descărcărilor de ape mari;
- declanşarea de seisme, prăbuşiri, alunecări de versanţi ce pot duce la slăbirea
structurii de rezistenţă a barajului, care impun prin efectele lor vizibile golirea rapidă a
lacului;
- atunci când la principalii parametrii măsuraţi la observaţii vizuale efectuate s-au
atins brusc pragurile critice în ultimul stadiu de prelucrare a observaţiilor AMC.
Sistemul de acumulare cuprinde sirene electrice amplasate în următoarele puncte:
- baraj Măneciu
- sat Chiciureni
- S.E.R.R.P.P.L. Măneciu;
- Primăria Izvoarele
- C.H.E. Izvoarele;
- Homorâciu;
- Sanatoriu T.B.C Drajna;
- S.T.A Vălenii de Munte;
- Primăria Teisani;
- Pf. P.T.T.R. Vălenii de Munte
- S.C. Valden S.A. Vălenii de Munte;
- Enel Vălenii de Munte
- Expl. STICLOVAL Vălenii de Munte;
- Sediu STICLOVAL Vălenii de Munte;
- Cămin Cultural Gura Vitioarei;
- Făget.
Sistemul de avertizare-alarmare poate fi acţionat de cantonul de exploatare al barajului
Măneciu şi de la Dispeceratul S.G.A. Prahova.
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Lista localităţilor şi obiectivelor social economice din aval de baraj ce vor fi afectate în caz
de avarii sunt:
 zona de construcţii Baraj Măneciu amplasate pe mal drept de Râul Teleajen, staţia
de tratare apă Măneciu, canton Măneciu, APASCO Măneciu;
 intravilan com. Măneciu ( Măneciu Ungureni, Măneciu Pământeni, S.E.P.P.L
Măneciu),
- intravilan Comuna Izvoarele, sat Izvoarele;
- intavilan comuna Izvoarele, sat Homorâciu;
- intravilan comuna Drajna sat Piatra;
- intravilan oraş Vălenii de Munte, baraj de priză Văleni, staţia de tratare apă Vălenii de
Munte, baraj uzina Mecanica, staţie de epurare Văleni, abator, CHEMP Văleni,
cartier STICOVAL;
- intravilan Comuna Vitioara, Şc. generală, sondele Schela petrolieră;
- intravilan comuna Măgurele, balastriera, Şc. generală, Uscătorie de fructe, S.C.
CONSERVE S.A Văleni;
- intravilan comuna Lipăneşti;
- intravilan comuna Blejoi, sat Ploieştiori;
- intravilan comuna Berceni, balastieră.
Zona de protecţie a Lacului de acumulare este cuprinsă între nivelul normal de retenţie (
N.N.R. = 606 mNM) şi cota de coronament a barajului ( cota 610 m MN), în conformitate cu
Legea nr. 107/ 1996, completată cu Legea nr. 3010/2004.

Figura 7: Zone cu riscuri naturale
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2.2.8 Resursele solului
În subteranul zonei comunei Izvoarele nu se exploatează rezerve minerale. S-ar putea
exploata pietrişul din albia râului Teleajen, însă normele europene nu mai admit exploatarea
balastului direct din albie.
Pe teritoriul comunei Izvoarele există o suprapunere parţială cu perimetrul Slănic – Piatra
Verde, licenţă de exploatare nr. 1547/2000. Punctul de vedere al S.C. Carpacement Holding
S.A. nr. 3747/20.11.2013 este favorabil cu condiţia ca în momentul în care se va pune
problema autorizării oricărui fel de construcţie sau activitate în perimetrul de exploatare să
se obţină avizul de la A.N.R.M. şi acceptul S.C. Carpacement Holding S.A.
2.2.9 Concluzii şi recomandări
Terenurile pun probleme din punct de vedere al stabilităţii generale, sunt afectate de eroziuni
şi alunecări de teren active. În adâncime sunt prezente formaţiuni reprezentate prin gresii şi
şisturi, marne, gipsuri, conglomerate, acoperite de pământuri deluviale fine cu grosimi
considerabile.
Alunecările de teren se manifestă atât în intravilan, unde afectează local şi câteva curţi,
drumuri, cât şi în extravilan, unde, se produc mare parte a alunecărilor active, pe valea
pârâului Crasna şi pe versanţii înconjurători, pe zonele înguste de luncă şi terase ale
Teleajenului unde se produc inundaţii la ape mari, combinate cu eroziuni la viituri.
La proiectarea unor viitoare construcţii se va ţine seama de încadrarea terenului în funcţie de
construibilitatea acestuia şi anume:
 terenuri bune de construit – zonele înguste de platou sau terase, cu pante line sau
terenuri orizontale (cu excepţia zonelor inundabile). Aici terenurile sunt stabile, dar necesită
local apărări de mal împotriva eroziunilor sau a inundaţiilor.
 terenuri construibile cu restricţii (amenajări corespunzătoare) – zone
restranse, atat din intravilan, cat si din extravilan, unde se manifesta inundatii, eroziuni, risc
de alunecari etc. In aceste zone constructiile pot suferi degradari, datorita conditiilor
geologice si hidrogeologice, in cazul in care nu vor fi recomandate masuri constructive
specifice (drenuri, rigole etc).
În această categorie intră şi zonele de risc datorate barajului Plăieţu.
Aici se pot crea platforme orizontale, propice construirii, care însă necesită lucrări locale de
susţinere (a taluzelor create în săpătură), lucrări de evacuare a apelor din incintele construite
şi, local, apărări de maluri.
 terenuri improprii pentru construit – zonele cu alunecari (avem o singura zona cu
alunecare , în vecinătatea rezervorului de apă din satul Chiriţeşti).
2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU
2.3.1 Încadrarea în PATN
Conform prevederilor din Secţiunea I - Reţele de transport, localitatea este străbătută de
drumul naţional DN 1A, care face legătura între Bucureşti şi Braşov
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Figura 8: Încadrare în PATN - Sect. I - Reţele de Transport, Planşa "Direcţii de Dezvoltare
a Reţelei de Căi Rutiere"
Secţiunea a II-a - Apa relevă faptul că localitatea se află într-unul din judeţele cu apă
potabilă distribuită pentru uz casnic, sub consumul normat, care necesită lucrări prioritare
de dezvoltare ale sistemului de alimentare cu apă.
Din Secţiunea a III-a - Zone protejate aflăm faptul că localitatea studiată se află într-una
din zonele naturale protejate şi are o concentrare medie în vest şi ridicată în est a
patrimoniului construit cu o valoare culturală de interes national.
Conform Secţiunii a IV-a - Reţele de localităţi, Satul Izvoarele este o localitate de talie
mică, de rangul IV, fiind reşedinţă de comună iar satele Homorâciu, Schiuleşti, Chiriţeşti,
Cerneşti şi Malu Vânăt sunt localităţi de rang V, ce se află sub influenţa polilor de creştere
Ploieşti şi Buzău. Municipiul Ploieşti este un oraş de rangul I, de importanţă naţională, cu
rol regional şi influenţă potenţială la nivel european. Municipiul Buzău este un oraş de
rangul II, de importanţă inter-judeţeană şi cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi.
Conform anexei IV a legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional Secţiunea a IV – a Reţeaua de Localităţi, dotările minime obligatorii
necesare unei localităţi de rang IV aşa cum este Satul Izvoarele, reşedinţă de comună, în
vederea servirii tuturor satelor componente ale UAT sunt:
 sediu de primărie;
 grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială;
 dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;
 poştă, servicii telefonice;
 sediu de poliţie şi de jandarmerie;
 cămin cultural cu bibliotecă;
 magazin general, spaţii pentru servicii;
 teren de sport amenajat;
 parohie;
 cimitir;
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 staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto;
 dispensar veterinar;
 sediu al serviciului de pompieri;
 puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;
 alimentare cu apă prin cişmele stradale.
Din Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, despre comuna Izvoarele se pot spune
următoarele:
 partea de vest a comunei se află în zonă cu risc mediu al alunecărilor de teren, iar
partea de est în zonă cu risc ridicat;
 cantitatea maximă de precipitaţii căzută în 24 h (1901-1997) este în medie de 100150 mm, riscul de inundaţii fiind scăzut;
Conform Secţiunii a VI-a - Zone turistice, comuna Izvoarele deţine un important potenţial
turistic complex şi de mare valoare.
2.3.2 Încadrarea în PATJ
Spaţial, judeţul Prahova face parte din Regiunea de Dezvoltare 3 Sud-Muntenia, care
împreună cu judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman, ocupă o
suprafaţă de 34.453 km 2, respectiv 14,4 % din suprafaţa României şi însumează o
populaţie de 3.380.516 locuitori (15,6 % din populaţia ţării).
Regiunea beneficiază de resurse economice variate, ceea ce îi conferă potenţial de
dezvoltare a numeroase tipuri de activitate economico-socială.
Conform P.A.T.J. Prahova, elaborat de Urbanproiect şi aprobat de C.J. Prahova prin
Hotărârea nr. 62 din 13.05.2004, se pot trage următoarele concluzii în raport cu situa ţia
existentă şi cu propunerile prezentei documentaţii:
Zonificarea teritoriului şi funcţiuni economice
Situaţia
existentă
P.A.T.J.
Situaţia
existentă

Propuneri
P.A.T.J.

- Zonă agricolă mixtă afectată de eroziunea solului, lucrările executate
cuprinzând suprafeţe mici şi nefuncţionale datorită degradărilor.
- arabil: 122,31 ha;
- păşuni: 954,96 ha;
- fâneţe: 730,85 ha;
- livezi: 43,84 ha.2
- Producţie agricolă de tip intensiv, cu profil dominant cerealier, plante
tehnice, legume şi zootehnie pentru care se propun reabilitarea şi
extinderea lucrărilor de irigaţii, desecări;
- Producţia de fructe şi zootehnie pentru care se propun reabilitarea şi
extinderea lucrărilor de combatare a eroziunii solului;
- Dezvoltarea prin diversificare şi obiective noi de industrie mică şi
mijlocie;
- Valorificarea localităţilor cu potenţial agroturistic.

2

Conform Institutului Naţional de Statistică
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Propuneri ale
prezentei
documentaţii
P.U.G.

- Agricultura, dezvoltarea sectorului piscicol şi creşterea animalelor în
special şi exploataţiile forestiere;
- Se propune rentabilizarea acestui tip de ocupaţie, fiind necesare investiţii
importante în dotare cu tehnologie modernă.
-Se propune păstrarea pădurilor şi păşunilor în teritoriul extravilan în
vederea conservării rolului lor.
- Introducerea în intravilan a zonelor în care există pe viitor intenţii de
dezvoltare in sectorul secundar şi terţiar din partea diverşilor investitori.
Zone de risc natural

Situaţia
existentă
P.A.T.J.
Situaţia
existentă
Propuneri
P.A.T.J.
Propuneri ale
prezentei
documentaţii
P.U.G.

- Existenţa terenurilor afectate de eroziune moderat- puternică, cu risc
ridicat de activare a alunecărilor în cazul ploilor puternice, a
defrişărilor, sau a lucrărilor pe versanţi.
- Terenurile pun probleme din punct de vedere al stabilităţii generale,
sunt afectate de eroziuni şi alunecări de teren active;
- Local se produc inundaţii.
- Lucrări de combatare a eroziunii solurilor şi de stabilizare a
terenurilor.
- La proiectarea unor viitoare construcţii se va ţine seama de încadrarea
terenului în funcţie de construibilitatea acestuia;
- Măsuri pentru prevenirea inundaţiilor şi alunecărilor de teren;
- Se propune interdicţie definitivă de construire pe terenul cu alunecări
active de teren situat în comuna Cerneşti, Izlaz Cerneşti. De la acesta
face exepţie lucrările ce vizează infrastructura şi buna funcţionare a
obiectivului.

Zone protejate naturale şi construite
Situaţia
existentă
P.A.T.J.
Situaţia
existentă

Propuneri
P.A.T.J.
Propuneri ale
prezentei
documentaţii
P.U.G.
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- Zone cu concentrare de valori de patrimoniu cultural construit
propuse a fi protejate prin reglementări specifice;
- prezenţa monumentelor şi ansamblurilor de arhitectură.
- Prezenţa a 14 monumente istorice conform LMI, din care 5 obiective
nu mai există amplasate pe teren;
- Prezenţa elementelor naturale şi ariilor cu statut de rezervaţii
(existenţa a 9 exemplare de tei - tillia tomentosa)
- Nu există propuneri.
- Respectarea zonelor de protecţie din jurul monumentelor istorice
conform studiului istoric;
- Conştientizarea populaţiei de existenţa clădirilor cu valoare
arhitecturală;
- Viitoarele lucrări să fie executate în aceeaşi manieră cu cele existente
pentru a se păstra şi îmbogăţi imaginea urbanistică a aşezării, în
conformitate cu cele stipulate prin studiului istoric elaborat.
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Populaţia şi Reţeaua de localităţi
Situaţia
existentă
P.A.T.J.

Situaţia
existentă

Propuneri
P.A.T.J.
Propuneri ale
prezentei
documentaţii
P.U.G.

- Densitatea populaţiei este cuprinsă în intervalul 80-120 loc/kmp;
- Sporul natural negativ cuprins în intervalul -0,1 şi -0,4 (nr. Persoane la
1.000 locuitori);
- Populaţia ocupată reprezintă până la 25% din total şi mai mult de
jumătate ocupată în sectorul agricol-silvic;
- Rata şomerilor din populaţia activă este cuprinsă în intervalul 10% 15%.
- Densitatea populaţiei (86 loc./kmp) este de două ori mai mică faţă de
densitatea medie pe judeţ;
- Problemele sociale sunt acute şi constau în depopularea ca urmare a
migraţiei populaţiei, şomaj, familii cu venituri mici, declin în serviciile
publice şi private.
- Se propune suplimentarea numărului unităţilor de cazare.
- O politică de dezvoltare multilaterală a comunei prin consolidarea
serviciilor locale, diversificarea vieţii sociale şi crearea de oportunitaţi
de dezvoltare pentru populaţia sub 30 ani;
- Se încurajează dezvoltarea activităţilor din domeniile serviciilor,
învăţământului, transporturilor, construcţiilor şi a sectorului privat
industrial.

Locuinţe şi dotări
Situaţia
existentă
P.A.T.J.
Situaţia
existentă

Propuneri
PATJ
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- Suprafaţa medie locuibilă pe persoană conform P.A.T.J. (2002) este
cuprinsă în intervalul 14 – 15,9 mp/persoană, specific mediei pe ţară;
- Conform P.A.T.J. localitatea se află în curs de promovare a lucrării de
alimentare cu gaze.
- Se constată creşterea suprafeţei locuibile de care dispune o persoană;
- Zona centrală a comunei a fost reglementată în satul Izvoarele, aceasta
concentrând majoritatea obiectivelor de utilitate publică din acel moment
(primărie, poliţie, şcoală generală, dispensar medical, oficiul poştal,
bibliotecă, farmacie, stomatologie, grădiniţă, biserică);
- Alte puncte comerciale şi de utilitate publică (şcoală, grădiniţă, cămin
cultural, dispensar) se regăsesc atât în satul Schiuleşti, cât şi în satul Malul
Vânăt;
- Satul Cerneşti are doar o şcoală generală;
- Satul Chiriţesti nu deţine nici o dotare de utilitate publică;
- Problemele sociale sunt acute şi constau în depopularea ca urmare a
migraţiei populaţiei, şomaj, familii cu venituri mici, declin în serviciile
publice şi private.
- Folosirea eficientă a terenurilor şi a fondului construit existent;
- Modernizarea fondului de locuinţe existent îndeosebi în zonele
rezidenţiale realizate după 1960;
- Revizuirea capacităţilor de învăţamânt în scopul eficientizării actului
educaţional;
- Renovarea, modernizarea şi dotarea cu aparatură de înaltă
performanţă a unităţilor medicale.
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Propuneri ale
prezentei
documentaţii
P.U.G.

- Dezvoltare urbanistică influenţată de traseul arterelor principale de
circulaţie;
- Suplimentarea dotărilor publice pentru satisfacerea nevoilor întregii
populaţii;
- Amenajarea parcului de agrement din satul Schiuleşti
- Construire bază sportivă multifuncţională tip II în sat Schiuleşti.
Căi de comunicaţie

Situaţia
existentă
P.A.T.J.
Situaţia
existentă

Propuneri
P.A.T.J.
Propuneri ale
prezentei
documentaţii
P.U.G.

- Drum naţional principal neadaptat unui trafic rutier eficient;
- Drum comunal nemodernizat.
- Comuna este traversată pe o lungime de 5,60 km de drumul naţional
DN 1A şi este deservită de o reţea de drumuri judeţene şi comunale a
căror stare de funcţionare este considerată ca fiind bună;
- Drumurile nu au un profil corespunzător categoriilor.
- Lucrări pentru sporirea capacităţii portante pe DN 1A;
- Reabilitare drumuri locale.
- Modernizarea DN, DJ-urilor, şi DC-urilor;
- Extinderea tramei stradale existente;
- Interzicerea construirii în zonele de siguranţă ale drumurilor şi a căii
ferate;
- Modernizarea şi propunerea, dacă este nevoie, pasajelor şi a podurilor
ferate, dar şi a podurilor rutiere.
Industria

Situaţia
existentă
P.A.T.J.
Situaţia
existentă
Propuneri
P.A.T.J.
Propuneri ale
prezentei
documentaţii
P.U.G.

- Numărul mediu de salariaţi în industrie este cuprins în intervalul 20,150 (salariaţi la mia de locuitori).
- Lipsa tehnologiilor moderne în industrie.
- Intensificarea activităţilor de industrializare casnică a produselor
primare, precum şi dezvoltarea de mici industrii de prelucrare în mediul
rural; dezvoltarea spaţiilor de depozitare locală.
- Modernizarea tehnologiilor folosite în industrie;
- Dezvoltarea industriei bazată pe profilul zonei – prelucrarea masei
lemnoase şi amenajamentele piscicole.

Agricultura
Situaţia
existentă
P.A.T.J.
Situaţia
existentă
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- Principala producţie agricolă conform P.A.T.J. este cea de cartofi;
- Comuna Izvoarele reprezintă o zonă cu activitate agricolă zootehnică
intensă.
- Exploatarea terenurilor agricole se face preponderent în gospodării
individuale fără valorificarea economică a produselor.
- Culturile de porumb ocupă cea mai mare suprafaţă din teritoriul
comunei.
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Propuneri
P.A.T.J.

Propuneri ale
prezentei
documentaţii
P.U.G.

- La nivelul comunei există o suprafaţă de 620,30 ha terenuri izlaz
comunal, aflat în proprietatea publică de interes local, dat spre
concesionare
-Trecerea de la agricultura de subzistenţă la cea modernă, intensivă,
racordată la principiile economiei de piaţă;
- Mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate;
- Îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor (servicii
sanitarveterinare, baze furajere etc.).
- Servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole
vegetale şi animale.
- Fertilizarea terenurilor agricole;
- Îmbunătăţirea gradului de dotare a agriculturii cu mijloace mecanice;
- Atragerea şi stimularea producătorilor agricoli pentru a se organiza în
sisteme de cooperare şi asociere, în scopul aplicării unor tehnologii
moderne;
Gospodărirea apelor şi alimentarea cu apă

Situaţia
existentă
P.A.T.J.
Situaţia
existentă

Propuneri
P.A.T.J.
Propuneri ale
prezentei
documentaţii
P.U.G.

- Comuna dispune de sistem de alimentare cu apă potabilă;
- Lipsa sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate.
- În comuna Izvoarele nu există lucrări hidrotehnice în administrarea
A.N. “Apele Române”;
- În prezent comuna Izvoarele dispune de mai multe sisteme
centralizate de alimentare cu apă, distribuite pe teritoriul fiecărui sat.
- Realizarea sistemului de canalizare/epurare a apelor uzate;
- Reabilitarea şi extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă.
- Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat
pe toată trama stradală şi în zonele de extindere ale intravilanului şi
construirea a două rezervoare în satele Homorâciu şi Malu Vânăt;
- Pentru satele Izvoarele şi Schiuleşti se va realiza sistem de canalizare
centralizat şi staţii de epurare;
- Este necesar să se asigure întreţinerea lucrărilor existente de apărare
împotriva inundaţiilor.
Alimentare cu energie electrică şi telecomunicaţii

Situaţia
existentă
P.A.T.J.
Situaţia
existentă

Propuneri
P.A.T.J.
Propuneri
aleprezentei
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- Localitate parţial electrificată;
- Conform P.A.T.J. dispune de centrală de telefonie digitală.
- Reţeaua electrică acoperă toată comuna şi dispune de capacitatea de
a prelua şi noi zone de extindere ale intravilanului, cu rezerva instalării
unor noi posturi de transformare;
- Comuna Izvoarele este acoperită de reţeaua de telefonie a
Romtelecom şi reţelele de telefonie mobilă.
- Extinderea reţelelor electrice.
- Extinderea reţelei telefonice pentru zonele propuse a fi introduse în
intravilan;
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documentaţii
P.U.G.

- Extinderea iluminatului public.

Alimentare cu energie termică şi gaze naturale
Situaţia
existentă
P.A.T.J.
Situaţia
existentă

Propuneri
P.A.T.J.
Propuneri ale
prezentei
documentaţii
P.U.G.

- Localităţi cu solicitări de racordare la S.N.D.G.N., la care s-au elaborat
proiecte sau sunt în curs de promovare lucrări de alimentare cu gaze.
- În prezent, satele comunei Izvoarele nu beneficiază de reţea de
distribuţie gaze naturale se folosesc lemne de foc pentru încălzirea
locuinţelor, iar pentru prepararea hranei – gaze lichefiate şi lemne de
foc.
- Se propune racordarea la sistemul de alimentare cu gaze naturale.
- Racordarea la sistemul de distribuţie de gaz natural.

Fluide combustibile
Situaţia
existentă
P.A.T.J.
Situaţia
existentă
Propuneri
P.A.T.J.
Propuneri ale
prezentei
documentaţii
P.U.G.

- În comună nu există conducte care să transporte combustibil fluid.

- Nu există propuneri.
-

Probleme de mediu
Situaţia
existentă
P.A.T.J.
Situaţia
existentă

- Zonele construite, mai puţin zona de norda U.A.T.-ului, se încadrează
în zona agricolă mixtă afectată de eroziunea solului, lucrările executate
cuprinzând suprafeţe mici şi nefuncţionale datorită degradărilor.
Pe versantul stâng al Crasnei la cota contactului dintre aluviuni şi roca
de bază apar izvoarele abundente din care numai parţial sunt captate.
Prin valoarea indicelui poluării globale starea mediului în comuna
Izvoarele se încadrează în categoria a doua : “mediu supus activităţii
umane în limite admisibile” 3
Calitatea necorespunzatoare a apei poate fi influentata de urmatoarele
aspecte:
- subdimensionarea/grad de uzura avansat sau in unele zone lipsa
sistemelor centralizate de alimentare cu apa potabila;

3

Conform Raport de mediu întocmit pentru comuna Izvoarele, elaborat concomitent cu P.U.G.
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- lipsa in unele zone a retelelor centralizate de evacuare ape uzate
menajere si pluviale; alimentare cu apa a panzei freatice ca sursa de
alimentare cu apa, a carei potabilitate variază în funcţie de distanţa de
sursele de poluare; in aceste cazuri asigurarea cu apă potabilă este
necorespuzătoare datorată inexistenţei unei delimitări corespunzătoare
a zonelor de protecţie sanitare şi a lipsei monitorizarii calităţii apei din
aceasta sursa
Calitatea aerului din comuna Izvoarele este influentata de urmatoarele
aspecte:
- poluarea atmosferica generata de emisiile de poluanti produsi de
sursele stationare ale zonelor industriale existente (emisiile din zonele
industriale);
- poluarea atmosferica datorata traficului rutier (traficul de tranzit
foarte mare, lipsa locurilor de parcare, cresterea numarului de
autoturisme, parc auto invechit, etc);
- sistematizarea rutiera defectuoasa a unor zone ;
- poluarea atmosferica datorata prepararii agentului termic si a apei
calde menajere (randamente mici la producere);
- poluarea aerului datorata lipsei spatiilor verzi amenajate (perdele
verzi, zone verzi de aliniament, spatii verzi amenajate).
Fauna nu va avea de suferit din cauza traficului suplimentar (prin
zgomotele receptionate mai mult decât prin gazele de eşapament), în
zona fiind deja creat un echilibru în acest sens. La ora actuala existând
deja un important trafic pe aceste rute, nu ar fi obiectiv sa presupunem
ca o eventuala retragere a faunei mai în adânc s-ar datora strict
traficului indus de noile dezvoltari.
Din punct de vedere al calităţii solului extinderea intravilanului se
poate face fără restricţii majore, având în vedere că terenurile agricole
propuse a fi ocupate sunt încadrate în clasele inferioare de calitate
(fertilitate) respectiv mijlocii şi slabe.

Propuneri
P.A.T.J.
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Problemele de mediu existente în prezent la nivelul comunei
Izvoarele, relevante pentru Planul de Urbanism General sunt legate
de:
- lipsa reţelei de canalizare si a staţiilor de epurare;
- necesitatea modernizării si extinderii reţelei de apa potabila in toata
comuna;
- cazuri de depozitare necontrolata a deşeurilor pe malul cursurilor de
apa;
- degradarea acviferelor, a solului şi a aerului datorata depunerilor
necontrolate de deşeuri menajere;
- lipsa zonelor de perdele de protecţie în zonele dintre industrie şi
locuinţe;
- În vederea reabilitării solurilor se propun lucrări de combatere a
eroziunii solurilor şi de stabilizare a terenurilor;
- Pentru gestiunea ecosistemelor forestiere după principiile de
dezvoltare durabilă, zonele de pădure din partea de nord a comunei
sunt declarate păduri cu funcţii speciale de protecţie.
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Propuneri ale
prezentei
documentaţii
P.U.G.

Aer
- Modernizarea infrastructurii rutiere
- Asigurarea suprafeţei de spaţii verzi publice, conform legislaţiei în
vigoare (modificări ale regimului juridic de proprietate al terenurilor);
Apă
- Reabilitarea si extinderea retelelor de apa potabila
- Se vor avea în perspectivă îmbunătăţirea alimentării comunale cu apă
din izvoarele abundente, parţial captate, pe versantul stâng al Crasnei 4;
Sol
- construirea sistemului de colectare, tratare si evacuare a apelor
menajere si a celor pluviale
- Implementarea P.U.G. va ţine cont să nu afecteze flora şi fauna
terestră şi acvatică;
- Depozitarea corespunzătoare a deşeurilor fără a duce la contaminarea
cu substanţe diferite, precum şi la contaminarea microbiologică a
solului şi a apelor subterane, ce poate determina în final un disconfort
pentru populaţie, creşterea costurilor pentru refacerea mediuşui şi
pentru îngrijirea sănătăţii populaţiei.
Biodiversitate
- interzicerea distrugerii vegetatiei de arbori si arbusti ;
Managementul riscurilor de mediu
- Se va urmări stabilizarea zonelor expuse la riscuri naturale (inundaţii)
prin lucrări specifice (ex.: plantarea cu vegetaţie arboricolă sau alte tipuri
de lucrări) şi respectarea regulilor cu privire la amplasarea de construcţii
în aceste zone;
- Se va evita executarea de lucrări de orice fel în albiile minore ale
cursurilor de apă şi în zonele inundabile.
Populaţie şi Sănătatea umană
- Asigurarea delimitării zonelor de protecţie sanitară şi urmărirea
respectării acestora;
- Realizarea de perdele vegetale de protecţie între zonele de locuit
şi unităţile agricole sau cele industriale.
- Respectarea distanţelor de protecţie sanitară faţă de sursele posibile
de poluare sau discomfort ( unităţi economice, cimitire, staţii de
epurare, trasee tehnico edilitare) conform legislaţiei în vigoare.
Peisajul natural Moştenirea culturală şi Patrimoniul istoric
- Urmărirea respectării zonelor de protecţie a monumentelor istorice;
- Adoptarea de măsuri pentru protecţia prioritară a ansamblurilor şi
obiectivelor construite valoroase clasificate (monumente şi situri
arheologice, etc);
- Delimitarea, instituirea şi respectarea zonelor de protecţie a
monumentelor istorice şi arheologice şi a zonelor protejate naturale şi
construite.
- Interzicerea realizării de construcţii care, prin funcţiune, configuraţie
arhitecturală sau amplasament, compromit aspectul
general al zonei, distrug coerenţa specificului zonei sau afectează
valoarea monumentelor sau a zonelor de protecţie a acestora.

4

Conform Raport de mediu întocmit pentru comuna Izvoarele, elaborat concomitent cu P.U.G.
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- Adoptarea de elemente arhitecturale adecvate, optimizarea densităţii
de locuire, concomitent cu menţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a
amenajărilor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă.
Turismul
Situaţia
existentă
P.A.T.J.
Situaţia
existentă

Propuneri
P.A.T.J.
Propuneri ale
prezentei
documentaţii
P.U.G.

- conform P.A.T.J. comuna aparţine zonei turistice “Valea Teleajenului”;
- zonă cu potenţial turistic cultural;
- comuna Izvoarele dispune de unităţi de cazare.
- în comuna Izvoarele există în prezent funcţiuni turistice, însă slab
dezvoltate şi promovate;
- în prezent se găsesc un număr de 2 unităţi de cazare (pensiuni
agroturistice) cu o capacitate de 34 de unităţi de cazare.
- se propune dezvoltarea turismului rural.
- promovarea produselor turistice de pe Valea Teleajenului;
- susţinerea infrastructurii şi a serviciilor turistice;
- promovarea zonelor cu potenţial turistic şi a zonelor cu valenţă
pitorească;
- dezvoltarea turismului rural.

PROBLEME ŞI PRIORITĂŢI
 terenurile din comuna Izvoarele pun probleme din punct de vedere al stabilităţii
generale, sunt afectate de eroziuni şi alunecări de teren active, iar local de
inundaţii, astfel se recomandă proiectarea unor viitoarelor construcţii ţinând
seama de încadrarea terenului în funcţie de construibilitatea acestuia;
 activităţile economice din prezent nu asigură locurile de muncă necesare şi nu aduc
dezvoltare economică comunei, de aceea se recomandă promovarea unei
agriculturi performante şi a activităţilor specifice agroturismului;
 se recomandă realizarea extinderii reţelei de alimentare cu apă, de canalizare şi
realizarea reţelei de alimentare cu gaz metan;
 se recomandă reabilitarea şi dezvoltarea la parametri europeni a infrastructurii
tehnice (căi de comunicaţie, telecomunicaţii, echipare energetică, reţele edilitare).
2.3.3 Încadrarea în teritoriu
Comuna Izvoarele este situată în partea nordică a judeţului Prahova, cu acces din drumul
naţional DN 1A, amplasată la jumătatea distanţei dintre municipiile Ploieşti şi Braşov, între
oraşul Vălenii de Munte şi staţiunea turistică montană Cheia şi la 15 km faţă de oraşul Vălenii
de Munte, având acces direct la calea ferată Ploieşti-Măneciu.
Comuna face parte din Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, fiind o localitate rurală ce se
află sub aria de influenţă a polului central de creştere Ploieşti5 , relaţie facilitate şi de drumul
naţional DN 1A, al cărui traseu traversează teritoriul administrative al comunei de la nord la
sud. În prezent, reţeaua naţională de localităţi a României este compusă din localităţi urbane
şi din localităţi rurale, ierarhizate pe ranguri, în funcţie de evoluţia, mărimea şi importanţa
economico-socială a fiecăruia, comuna Izvoarele încadrându-se în categoria localităţilor de
rangul IV6.
5Programul

de Guvernare, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2007-2030 şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 20072013 – “Dezvoltarea policentrică - competitivitate regională şi coeziune teritorială”;
6Legea Nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi.
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Figura 9 : Schemă relaţia cu sistemul de poli majori de dezvoltare din Regiunea Sud-Muntenia
şi Regiunea Bucureşti-Ilfov
Comuna Izvoarele este localizată vis-a-vis de viitoarea axă de dezvoltare Bucureşti-PloieştiBraşov, axă generată de autostrada Bucureşti-Braşov.
2.3.4 Încadrarea în reţeaua de localităţi
Cea mai apropiată localitate urbană este oraşul Vălenii de Munte situat la o distanţă de 13
km faţă de acesta, şi se află la o distanţă de 43 km faţă de Ploieşti, localitate de rangul III, care
deţine nivelul de dotare necesar localităţilor rurale din împrejurimi, pe care le polarizează, cu
acces direct la drumul naţional DN 1A şi calea ferată Ploieşti-Măneciu.
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Figura 10: Schema încadrării comunei Izvoarele în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia
Localităţile cu care se învecinează comuna sunt:
 La Nord – Comuna Măneciu şi Comuna Ceraşu;
 La Sud – Comuna Teişani şi Oraş Slănic
 La Est – Comuna Drajna şi Comuna Ceraşu
 La Vest – Comuna Valea Doftanei şi Comuna Ştefeşti
Reţeaua majoră de circulaţii a comunei este formată din drumuri judeţene (DJ 102) şi
comunale (DC 19A, DC 20, DC 21, DC 41). Acestea asigură legătura cu alte localităţi, respectiv
cu reţeaua de drumuri naţionale - DN 1A (Ploieşti - Braşov). Relaţia în teritoriul administrativ
este asigurată şi prin reţeaua de drumuri principale şi secundare (străzi şi uliţe).
Comuna are acces la cale ferată, magistrala CFR 304 .
2.3.5 Încadrarea în teritoriul administrativ
Intravilanul comunei este compus din 6 sate:
 sat Izvoarele - reşedinţă de comună;
 sat Schiuleşti;
 sat Homorâciu;
 sat Cerneşti;
 sat Chiriţeşti;
 sat Malu Vânăt.
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Suprafata totala a intravilanului existent avizat O.C.P.I. conform P.V. de receptie nr.
144/23.01.2015 de 1017,45 ha este format din :
- Suprafata totala a intravilanului reglementat anterior prin P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr.
39/22.12.1999 de 924,94 ha;
- Suprafetele terenurilor introduse in intravilan prin documentatiile de urbanism de tip P.U.Z.
de 9,91 ha;
- Diferenta rezultata in urma georeferentierii si avizarii in O.C.P.I. a reambularii topografice
de 82,60 ha.
Teritoriul administrativ al comunei de 7.370,54 ha şi o populaţie stabilă de 6.587 locuitori
(conform site I.N.S.), face parte din comunele de talie mică.
Reţeaua stradală are 37 de km din care :
Drum
Lungime totală
Tip îmbrăcăminte drum
DN 1A

5,850 km

Îmbrăcăminte asfaltică

DJ 102

6,478 km

DC 19A
DC 20
DC 21

3,319 km
2,092 km
7,685 km

DC 41

1,925 km

5,130 km îmbrăcăminţi asfaltice
1,348 km pământ
3,319 km pietruit
2,092 km îmbrăcăminţi asfaltice
5,200 km pietruit
2,485 km pământ
1,145 km pietruit
0,830 km pământ

Din drumul naţional se ramifică pe ambele laturi drumuri, în special spre partea de
vest a comunei, parţial modernizate, prin care se asigură accesul spre satele componente
ale comunei sau cu localităţile învecinate.
Drumurile ce străbat localitatea Izvoarele sunt:
 DJ 102 – ce ajunge în localitatea Slănic şi pleacă din Homorâciu. Acest drum are un sistem
rutier din beton asfaltic;
 DC 20 – ce deserveşte satul Schiuleşti şi pleacă din DJ 102;
 DC 21 – ce deserveşte satul Izvoarele şi pleacă din DN 1A
 DC 19A – ce deserveşte satul Malu Vânăt şi satul Cerneşti şi pleacă din DN 1A;
 DC 41 – ce deserveşte satul Chiriceşti şi pleacă din DN 1A
Trama stradală existentă este formată din străzi, în marea lor majoritate din pământ,
fără trotuare adiacente străzilor şi fără rigole de scurgere a apelor pluviale.
În comuna Izvoarele, principalul drum este DN 1A, asfaltat, cu două benzi de
circulaţie, pante transversale tip “acoperiş”, asigurând scurgerea apelor pluviale spre
rigolele adiacente drumului, iar alături de acesta mai este prezent şi drumul judeţean DJ
102 ce leagă partea de vest de sate cu restul comunei.
Dezvoltarea comunei în lungul unei artere de circulaţie majore (DN 1A), desele
intersecţii neamenajate cu drumuri laterale, lipsa locurilor de parcare amenajate, obligă
suprapunerea circulaţiei interioare şi lente cu circulaţia majoră de tranzit şi de mare viteză
formând puncte de conflict, stocaje şi aglomerări.
Accesul în comună se realizează şi pe calea ferată cu două puncte de oprire - Gara
Homorâciu cu o linie principală şi 3 secundare şi Halta Izvoarele cu o singură linie (linia
304: Ploieşti Sud – Măneciu, cale ferată simplă neelectrificată). Calea ferată s-a pus în
funcţiune pe tronsonul Vălenii de Munte - Homorâciu în 1914 şi în 1918 pentru a face
legătura cu comuna Mâneciu.
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Această cale ferată a deschis oportunităţi de dezvoltare pentru comună pentru că
s-au intensificat activităţile industriale, a reprezentat o cale de acces facilă şi economă
atât pentru trenurile de marfă cât şi pentru cele de călători.
Transportul public în comună şi în cele din jur se realizează cu ajutorul curselor de
microbuze care circulă la un interval de 30 de minute.
Amplasarea pe o axă majoră de circulaţie naţională cu o importantă componentă
turistică are impact asupra profilului şi echipării localităţii. Relaţiile transversale sunt mai
reduse, în special pe direcţia est-vest, pe de o parte datorită infrastructurii şi structurii
relaţiilor cu localităţile învecinate pe aceste direcţii, pe de altă parte de condiţiile de
mediu natural, relieful având un impact deosebit asupra acestor relaţii.

Figura 10: Încadrare în PATJ Prahova - Căi de comunicaţie (Propuneri)
Localitatea deţine un potenţial important de dezvoltare din punct de vedere
turistic şi de agrement, datorită elementelor de cadru natural din vecinătate, şi anume:
Părăul Crasna (zona vest-est), Rîul Teleajen, Mănăstirea Crasna şi pădurile învecinate în
zona de vest şi nord , dar şi un potenţial de dezvoltare a activităţilor productive şi servicii,
datorită prezenţei drumului naţional DN 1A, ce tranzitează comuna pe direcţia sud-nord.
2.4 ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Suprafaţa totală agricolă este de 1851.96 ha, adică 25.13% din totalul teritoriului
administrativ. Terenul arabil este de 122.31 ha, reprezentând 6,60% din terenul agricol şi
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1,66% din întreg teritoriul administrativ al comunei. Comuna Izvoarele, încadrată în zona
centrală a judeţului din care face parte, zona cu funcţiunea dominantă agricolă, şi-a dezvoltat
complex această ramură economică valorificând favorabil fondul funciar şi microclimatul
existent, cu ramurile: pomicultura, cultura cerealelor şi zootehnie.
Totodată, comuna reprezintă centru de cazare pentru populaţia activă din industria
dezvoltată în centrele învecinate (Ploieşti, Boldeşti-Scăieni şi Vălenii de Munte), în măsura în
care sectoarele de activitate respective nu sunt afectate de şomaj. În domeniul turismului nu
există activităţi susţinute.
Structura categoriilor de folosinţă
Categorie de folosinţă
Suprafaţă (ha)
Arabil
122.31 ha
Păşuni
954.96 ha
Fâneţe
730.85 ha
Vii şi pepiniere viticole
- ha
Livezi şi pepiniere
43.84 ha
Total
1851.96 ha
Situaţia utilizării teritoriului administrativ al comunei
Suprafaţă totală
Suprafaţa agricolă
Suprafaţă ape şi bălţi
Suprafaţă păduri
Suprafata drumuri
Suprafata cale ferata
Suprafata teren neproductiv
Suprafata curti constructii
SAT IZVOARELE

SAT HOMORÂCIU

Sat resedinţă de comună cu
influenţă exclusiv asupra
teritoriului administrativ
Sat component

Suprafaţă (ha)
7370.54 ha
1851.96 ha
34.50 ha
4155.00 ha
140.00 ha
6.81 ha
252.00 ha
930.27 ha
Sat cu activităţi mixte agricolindustrial-terţiare

Sat cu activităţi mixte agricolterţiare
SAT SCHIULEŞTI
Sat component
Sat cu activităţi preponderent
agricole
SAT MALU VÂNĂT
Sat component
Sat cu activităţi mixte agricolterţiare
SAT CERNEŞTI
Sat component
Sat cu activităţi preponderent
agricole
SAT CHIRIŢEŞTI
Sat component
Sat cu activităţi preponderent
agricole
Comuna Izvoarele se încadrează în categoria activităţilor agricole-industriale-terţiare,
însă prezenţa terenurile de-a lungul râului Teleajen pot fi valorificare prin dezvoltarea
agroturismului montan.
Exploatarea, debitarea şi prelucrarea lemnului este principalul domeniu de activitate
de producţie în comună datorită resurselor naturale dar şi a forţei de muncă specializată.
Preponderent se dezvoltă exploataţii de creştere a animalelor, oieritul şi apicultura
fiind activităţi de bază ale locuitorilor, însă creşterea animalelor se află la stadiul de
subzistenţă.
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Pe teritoriul intravilan al satului Izvoarele este amplasată o zonă pisciolă, propusă
pentru amenajare cu titlu de baltă agricolă, profilul amenajării fiind de acvacultură şi
agrement.
2.4.1 Agricultura
În perioada 1997-2010 nu au existat variaţii semnificative în ceea ce priveşte
suprafeţele agricole destinate activităţilor arabile. Suprafaţa totală agricolă a rămas aceeaşi.
Comuna Izvoarele este situată într-o zonă de dealuri şi depresiuni pericarpatice, ceea
ce favorizează dezvoltarea activităţilor economice, care presupun activităţi bazate pe
legumicultură, pomicultură, viticultură şi zootehnie. Principalele ramuri în industria agricolă
sunt prezentate de cultura cerealelor, legumicultură, cultura cartofului şi a furajelor, cele mai
cultivate în comuna Izvoarele fiind porumbul şi cartoful.
2.4.2 Silvicultura
Exploatarea, debitarea şi prelucrarea lemnului este principalul domeniu de activitate
de producţie în comună datorită resurselor naturale dar şi a forţei de muncă specializată.
Pădurile ocupă o suprafaţă de 4155 ha.
2.4.3 Activităţi zootehnice
Preponderent se dezvoltă exploataţii de creştere a animalelor, oieritul şi apicultura
fiind activităţi de bază ale locuitorilor, însă creşterea animalelor se află la stadiul de
subzistenţă.
Creşterea animalelor se practică în cea mai mare parte la nivelul gospodăriilor
individuale, la nivelul comunei există o stână şi un saivan.
Dezvoltarea sectorului zootehnic este susţinut de posibilitatea exploatării unor
suprafeţe importante de păşuni şi fânete.

Bovine
Porcine
Ovine
Păsări

1999
727
997
2979
15290

2000
702
1450
2500
15905

2001
816
727
2949
14524

2002
772
1447
3246
21760

2003
922
989
3190
33250

Pentru a creşte standardul de dezvoltare al activităţilor de creştere a animalelor la nivelul
comunei Izvoarele se încurajează înfiinţarea de ferme pentru creşterea animalelor.
În ceea ce priveşte producţia totală din agricultură, în anul 2003 s-au cultivat aproximativ 286
ha cu porumb (1.178 tone), 81 ha cu cartofi (1.129 tone), 40 ha cu legume (448 tone), 112 ha
cu livezi şi pepiniere pomicole (955 tone).
2.4.4 Activităţi industriale, servicii şi comerţ
Agricultura, creşterea animalelor în special şi exploataţiile forestiere prezintă activitatea cea
mai bine dezvoltată la nivelul comunei Izvoarele. Pentru rentabilizarea acestui tip de
ocupaţie, fiind necesare investiţii importante în dotare cu tehnologie modernă.
Este enumerată, mai jos, lista tuturor agenţilor economici ce activează pe teritoriul comunei
Izvoarele, după cum urmează :

pag 54 | 145

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

LISTA AGENTILOR ECONOMICI
S.C. LAUSILV COM S.R - comert
P.F.A. CERNAT AUREL - comert
A.F. MANOLE GHE ANI LORENA - comert
I.I. BOBEA LUMINITA - comert
S.C. GIVI ROM VINTILA S.R.L. - comert
I.I. MARIN CONSTANTIN LAURENTIU - comert
S.C. ARAGON IMPEX S.R.L. - comert
S.C. BIOGRUP DISTRIBUTION S.R.L. - productie detergenti ecologici
S.C. TOTO ANDY S.R.L. - comert
S.C. BOGIRI CONSTRUCT S.R.L. - pastravarie
S.C. BOGIRI TOUR S.R.L. - turism
S.C. HOCOLROM S.R.L. - tamplarie lemn stratificat
I.I. TANASE GH. PETRUTA LOREDANA - comert
S.C. ROBERT&DIANA COM S.R.L. - comert
S.C. FAPACO S.R.L. - prelucrare lemn
S.C. ALYEMI DAF S.R.L. - depozit materiale de constructii
S.C. TEODOR COM S.R.L. - comert
ELITEPHARM EXIM S.R.L. - farmacie
IZVOR DE TRADITIE POPULAR S.R.L. - comert
P.F.A. OPRIS NICOLETA ADRIANA - florarie
P.F.A. STAN ELENA - turism
S.C. IRINEL COM IMPEX - comert
S.C. IZVORU S.R.L. - comert
S.C. TANEX WOOD INDUSTRY S.R.L. - prelucrare lemn
S.C. ANYMAG CONS S.R.L. - comert
S.C. ARON S.R.L. - comert
S.C. HORTICDEV SERV S.R.L. - sera flori
RUBIKO DISTRIBUTION S.R.L . - comert
S.C. LACURILE PASTRAVILOR S.R.L. - piscicultura
S.C. APASCO BET TEST S.R.L. - productie fibre si geotextile
S.C. VALYRYDA IMPEX S.R.L. - comert
I.I. NICULAE NICOLETA - comert
P.F.A. LAZAR GHEORGHE ION - comert
S.C. ZEFCOM SERV S.R.L. - comert
S.C. PRODEXIM 1993 S.R.L. - comert
S.C. ADMARA S.R.L. - comert
S.C. MALBIZVO PANIS S.R.L. - brutarie
P.F.A. RIZEA GHE MONICA - comert
P.F.A. GHEGOIU RAMONA ELENA - comert
S.C. AZUR NEACSU S.N.C. - comert

2.5. POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE - NUMĂRUL ŞI EVOLUŢIA
POPULAŢIEI
Din acest punct de vedere, în comuna Izvoarele există probleme demografice, şi anume:
Procentul şomajului în rândul populaţiei active între 11 şi 15%. De asemenea, între 2002 şi
2016, se observă şi că teritoriile învecinate se confruntă cu probleme privind populaţia, atât
din punct de vedere al sporului natural al populaţiei cât şi în ceea ce priveşte şomajul.
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Figura 11: Extras P.A.T.J .- Probleme şi priorităţi. Populaţia şi reţeaua de localităţi
2.5.1 Populaţia stabilă
Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, populaţia stabilă a comunei
Izvoarele, la 1 iulie 2017, înregistra 6.587 de locuitori.
2000

2005

2009

2015

2016

2017

Iordăcheanu

7.026

7.006

6.899

6.711

6.649

6.587

% din Prahova

0,82%

0,83%

0,83%

0,83%

0,82%

0,82%

Prahova

854.774

842.646

834.600

811.174

806.504

801.372

Evoluţia populaţiei conform datelor Institutului Naţional de Statistică
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Bilanţ conform fişei localităţii Izvoarele - anul 2017:
Populaţia stabilă
6.587 locuitori
Structura pe sexe (anul 2017)
Femei - 49,79% (3.280),Bărbaţi - 50.21%
(3.307)
Densitatea populaţiei
1.12 loc/ha
Mişcarea naturală (anul 2016)
Natalitatea
54 nou-născuţi
Mortalitatea
76 decedaţi
Sporul natural
- 22
Mişcarea migratorie (anul 2016)
10 stabiliri cu reşedinţă,
82 plecări cu reşedinţă
Resurse umane (anul 2016)
513 salariaţi
Asistenţă socială (anul 2016)
Număr gospodării
2.711 locuinţe
Suprafaţă locuibilă
137.437 mp
Educaţie (anul 2016)
Număr unităţi învăţământ
3 şcoli clasele I – VIII;
2 şcoli clasele I – IV;
4 grădiniţe.
Număr cadre didactice
43 cadre
Număr elevi
686 elevi si preşcolari
Cultură
2 camine culturale
3 sali de festivităţi
Sănătate
Unităţi sanitare
3 dispensare
1 farmacie
1 cabinet stomatologic
Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul naşterilor şi cel al deceselor
înregistrată pe parcursul unui an.
În perioada 2010 – 2016 sporul natural are o evoluţie cu fluctuaţii puternice. Tendinţa este
negativă în defavoarea naşterilor. Această tendinţă accelerează fenomenul de îmbătrânire a
populaţiei, dar mai ales scăderea dramatică a acesteia.

Naşteri
Decese
Spor
natural

2010
61
81
-20

2011
47
84
-37

2012
52
86
-34

2013
63
76
-13

2015
60
90
-30

2016
54
76
-22

Scăderea numărului populaţiei este influenţată şi de fenomenul de migraţie spre oraşele mari
sau alte zone cu potenţial mai mare de dezvoltare, sau alte ţări din spaţiul Uniunii Europene.
Lipsa sau deficitul pe piaţa forţei de muncă determină plecarea tinerilor din comună. Această
tendinţă, corelată cu creşterea speranţei de viaţă a populaţiei vârstnice, va atrage după sine
îmbătrânirea populaţiei comunei şi lipsa forţei de muncă tinere.
Migraţia este determinată de o serie de factori sociali cum ar fi: calitatea vieţii, numărul
locuinţelor, disponibilitatea locurilor de muncă, accesibilitatea faţă de oraşele mari şi
dezvoltate, potenţialul social şi de agrement al comunei, etc.
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Sporul migraţiei reprezintă diferenţa dintre numărul stabilirilor în localitate şi cel al plecărilor
din localitate.

Stabiliri cu domiciliul
Plecări cu domiciliul
Sporul migraţiei

2010
19
74
-55

2011
17
75
-58

2012
10
73
-63

2013
12
79
-67

2014
10
91
-81

2015
9
85
-76

2016
10
82
-72

Numărul persoanelor care părăsesc comuna Izvoarele şi îşi stabilesc domiciliul în alte
localităţi este constant mai mare decât numărul persoanelor care vin cu domiciliul în comună.
Pentru stoparea sau diminuarea acestei tendinţe de părăsire a comunei se impune o
politică de dezvoltare multilaterală a comunei prin consolidarea serviciilor locale,
diversificarea vieţii sociale şi crearea de oportunitaţi de dezvoltare pentru populaţia sub 30
ani.
2.5.2 Locuinţe
Suprafaţa locuibilă din comună a crescut considerabil din anul 2010, de la 109.820
mp la 137.437 mp în 2016 (conform INS) .
Se observă o tendinţă a populaţiei de a locui în gospodărie doar familia de bază
(trecerea de la gospodăriile şi locuinţele în care trăiau mai multe generaţii bunici-părinţicopii la cele de tip părinţi - copii).
Dezvoltarea spaţiului destinat locuinţelor ar trebui să fie în concordanţă cu
racordarea la utilităţi şi dependinţe respectiv reţelele de apăşi canalizare, infrastructura
rutieră şi de acces.
2.5.3 Învăţământ
În comuna Izvoarele există învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial cu un număr
de 43 de cadre didactice în anul 2016.
În comună există 4 grădiniţe şi 5 şcoli: la Schiuleşti, Izvoarele, Homorâciu, Cerneşti
şi Malu Vânăt. Sistemul educaţional a înregistrat o evoluţie pozitivă uşoară în ceea ce
priveşte numărul de elevi înscrişi în unităţile de învăţământ din ciclul primar şi gimnazial.
În comună există un deficit pronunţat de cadre didactice. Deficitul din acest sector poate
influenţa negativ calitatea procesului educaţional.
2.5.4 Şomeri
La începutul anului 2017 erau înregistraţi 125 şomeri. Rata şomajului în judeţul
Prahova, calculată în funcţie de populaţia activă, a fost de 3,9%.
2.5.5 Turism
În prezent, în comună turismul nu este o activitate foarte încurajată, prin lipsa
unităţilor de cazare, deşi localitatea deţine resurse naturale, formate din păduri şi cursuri
de apă, dar şi obiective de cult, cu ar fi Schitul Crasna, monument de clasa A, conform
LMI.
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2.5.6 Concluzii şi disfuncţionalităţi
- Problemele sociale sunt acute şi constau în depopulare ca urmare a migraţiei
populaţiei spre oraşele apropiate, şomaj, familii cu venituri mici, declin în serviciile
publice şi private.
- Evoluţia populaţiei comunei Izvoarele în perioada 2000 – 2017 a înregistrat o scădere
continuă.
- Evoluţia natalităţii şi a sporului natural sunt în scădere continuă.
- Dezvoltarea infrastructurii, respectiv a reţelelor de utilităţi şi a drumurilor precum şi
investiţiile în unităţile de învăţământ şi infrastructura educaţională trebuie corelate
permanent cu evoluţia şi prognozele demografice pentru localitate. Întrucât populaţia
este în scădere, primordiale ar trebui să fie politicile de motivare a tinerilor să rămână
în comună.
- Întrucât nu există o criză a spaţiului locativ, dimpotrivă, suprafaţa locuibilă pe
persoană a crescut, trebuie consolidate locuinţele existente, iar fondurile direcţionate
spre extinderea reţelelor de utilităţi care deservesc comuna - apă, canalizare şi gaze.
- Sporul natural negativ va influenţa dezvoltarea viitoare a comunei prin tendinţa de
îmbătrânire a populaţiei şi scăderea forţei de muncă. Odată cu creşterea de vârstă a
populaţiei a treia vor trebui luate în calcul şi investiţiile în domeniul serviciilor sociale
şi medicale.
- Numărul copiilor înscrişi în ciclul primar şi gimnazial este în scădere, în ton cu evoluţia
populaţiei. Comparând această tendinţă cu scăderea natalităţii este necesară
regândirea sistemului educaţional pentru a motiva elevii să-şi continuie sudiile în
comună. Vor fi necesare investiţii în dotarea sălilor de clasă şi înfiinţarea unor
laboratoare şcolare, de asemenea atragerea unor cadre didactice calificate şi
motivarea corespunzătoare a acestora.
2.6 CIRCULAŢIE ŞI TRANSPORTURI
Reţeaua de drumuri din comuna Izvoarele se compune din:
- Drumuri Naţionale (DN 1A);
- Drumuri Judeţene (DJ 102);
- Drumuri comunale (DC 19A, DC 20, DC 21, DC 41);
- Străzi principale şi secundare (Ds-uri) ;
- Drumuri de exploatare (De-uri).
Accesul în comună se realizează prin drumul naţional DN 1A de la sud la nord,
conectând totodată comuna Izvoarele de satul Măneciu în nord şi oraşul Vălenii de Munte
la sud
Drumurile ce străbat localitatea Izvoarele sunt:
 DJ 102 – ce ajunge în localitatea Slănic şi pleacă din Homorâciu. Acest drum are un sistem
rutier din beton asfaltic;
 DC 20 – ce deserveşte satul Schiuleşti şi pleacă din DJ 102;
 DC 21 – ce deserveşte satul Izvoarele şi pleacă din DN 1A
 DC 19A – ce deserveşte satul Malu Vânăt şi satul Cerneşti şi pleacă din DN 1A;
 DC 41 – ce deserveşte satul Chiriceşti şi pleacă din DN 1A
Trama stradală existentă este formată din străzi, în marea lor majoritate din pământ,
fără trotuare adiacente şi fără rigole de scurgere a apelor pluviale.
În comuna Izvoarele, principalul drum este DN 1A, asfaltat, cu două benzi de
circulaţie, pante transversale tip “acoperiş”, asigurând scurgerea apelor pluviale spre
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rigolele adiacente drumului, iar alături de acesta mai este prezent şi drumul judeţean DJ
102 ce leagă partea de vest de sate cu restul comunei.
Dezvoltarea comunei în lungul unei artere de circulaţie majore (DN 1A), desele
intersecţii neamenajate cu drumuri laterale, lipsa locurilor de parcare amenajate, obligă
suprapunerea circulaţiei interioare şi lente cu circulaţia majoră de tranzit şi de mare viteză
formând puncte de conflict, stocaje şi aglomerări.
Situaţia existentă a drumurilor naţionale, judeţene şi comunale din Comuna
Izvoarele. Poziţii kilometrice.
DN 1A:
- km 119+700 intersectează limita administrativă a comunei Izvoarele;
- km 119+790 intersectează limita intravilanului existent, satul Malu Vânăt;
- km 120+100 intersectează DC 19A;
- km 121+323 intersectează Magistrala CFR 304;
- km 122+310 intersectează DJ 102;
- km 123+250 intersectează limita intravilanului existent, satul Homorâciu;
- km 123+300 intersectează limita intravilanului existent, satul Izvoarele;
- km 124+750 intersectează DC 21;
- km 125+020 intersectează DC 41;
- km 125+550 intersectează limita intravilanului existent, satul Izvoarele şi limita
administrativă a comunei Izvoarele;
DJ 102:
- km 45+169 intersectează limita administrativă a comunei Izvoarele;
- km 46+982 intersectează limita intravilanului existent, satul Homorâciu;
- km 47+210 intersectează DC 20;
- km 51+674 intersectează DN 1A şi se termină.
DC 19A:
- km 0+000 intersectează DN 1A;
- km 0+828 intersectează limita intravilanului existent, satul Malu Vânăt;
- km 2+174 intersectează limita intravilanului existent, satul Cerneşti;
- km 3+500 intersectează limita intravilanului existent, satul Cerneşti şi se termină.
DC 20:
- km 0+000 intersectează DJ 102;
- km 2+092 intersectează limita intravilanului existent, satul Schiuleşti
- km 3+122 se termină.
DC 21:
- km 0+000 intersectează DN 1A;
- km 3+250 intersectează limita intravilanului existent, satul Izvoarele;
- km 7+685 intersectează limita intravilanului existent, satul Schiuleşti şi se termină.
DC 41:
- km 0+000 intersectează DN 1A;
- km 1+017 intersectează limita intravilanului existent, satul Izvoarele;
- km 1+925 se termină.

pag 60 | 145

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

Pentru orice lucrare în zona de protecţie a drumului naţional se va solicita avizul
C.N.A.I.R. S.A.
Drumul judeţean are partea carosabilă de 10,00 – 12,00 m, cu acostament şi
şanţuri pe ambele părţi.
Circulaţia pietonală nu este amenajată corespunzător, existând porţiuni de-a lungul
drumului carosabil unde circulaţia este amenajată doar pe o parte a acestuia, iar, circulaţia
bicicliştilor nu este semnalizată. Din această cauză, această circulaţie se desfăşoară câteodată
pe suprafaţa carosabilă.
Lista străzilor din intravilan conform Anexa nr. 60 Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Izvoarele, însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea
nr.18 din 20.08.1999 privind însuşirea de către Consiliul Local al Comunei Izvoarele, a
inventarului domeniului public
Denumire
Lungime(ml) Descriere
Îmbrăcăminte
1.
Strada Trinculeşti 425 m
DN 1A la moşt. Marcu Stan piatră
nr.8
2.
Strada Gaftoieşti
1050 m
DN 1A de la Baraţ Ion nr.44 piatră
la Râul Teleajen
3.
Strada Şipot
300
Şipot - Cimitir
piatră
4.
Strada
Traian 1240
Biserica Veche la DN 1A
piatră
Săvulescu
5.
Strada Bisericii
1025
DN 1A la Zaharia Cornelia
piatră
nr.50
6.
Strada Duculeşti
275
DN 1A la Dan Emil nr.204
piatră
7.
Strada Bălăneşti
342
De la nr.363 la nr.342
piatră
8.
Strada Soreşti
525
De la nr.339 la DN 1A
piatră
340
De la nr.337 la nr.405
95
De la nr.329 la nr.330
9.
Strada Manoleşti 140
De la nr.370 la nr.375
piatră
10. Strada Gării
465
De la DN 1A la Gară C.F.R.
Piatră+asfalt
545
De la C.F.R. la nr.514
185
De la nr.416 la rezervor de
apă
11. Strada Crasna – 585
De la DN 1A la calea ferată
Piatră+asfalt
drum comunal DC 2500
De la nr.626 la punte
21
Schiuleşti
315
De la nr.593 la Părăul
Crasna
250
De la nr.573 la nr.575
12. Strada Dobreşti
475
De la nr.252 la C.F.R.
piatră
150
De la nr.272 la nr.277
13. Strada Valea Mare 800
De la nr.337 la nr.281
piatră
150
De la nr.281 la nr.282
390
De la nr.281 la nr.288
14. Strada Lărgeni
350
De la secţia prestări servicii piatră
la povarnă
100
De la nr.651 la nr.653
De la nr.675 la Crescătoria
265
de peşte
350
De la nr.658 la DN 1A
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16.
17.
18.
19.

Denumire
Drumuri
comunale
sat
Schiuleşti strada
Livede, DC19B
Strada Şipot
Strada Cot
Strada Poştei
Strada Uliţă

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Strada Câmp
Strada Coastă
Strada în Groapă
Strada În Vîrf
Strada Cojanilor
Strada Aldea
Strada La Costea
Strada Colţul Mic

15.

28.

29.
30.
31.

Lungime(ml)
1900

Descriere
De la nr.1 la nr.281A

Îmbrăcăminte

350
400
800
500
100
1125
775
650
1250
350
90
175
200

De la nr.15 la nr.22
De la nr.23 la nr.44
De la nr.60 la nr.81
De la nr.123 la nr.147
De la nr.173 la nr.180
De la nr.196A la nr.272
De la nr.284 la nr.305
De la nr.339 la nr.370
De la nr.372 la nr.399
De la nr.212 la cale ferată
De la nr.260 la nr.261
De la nr.265 la nr.266
De la DN 1A de la nr.9 la
nr.12
De la nr.12 la nr.14
De la nr.27 la nr.29
De la nr.30 la nr.31
De la nr.32 la nr.57
De la nr.153 la nr.118
De la nr.96 la nr.104
De la nr.118 la nr.109
De la nr.116 la Albu Elena
De la nr.153 la nr.116
De la nr.132 la cimitir
De la DN 1A la cimitir
De la nr.153 la nr.132

piatră
piatră
piatră
piatră

De la DN 1A la nr.90
De la dispensar veterinar la
nr.399
De la DN 1A la Cruce Vâlcel
De la Cruce Vâlcel la nr.75A
De la nr.473 la nr.453
De la nr.453 la nr.459
De la nr.388 la nr.399
De la nr.559 la nr.557
De la nr.556 la izlaz

piatră
piatră

100
125
75
500
Strada
Colţul 175
Mare
750
250
200
400
150
325
75
350
2675
Strada Gării
185
Strada
Crasna 425
Fermă
Strada Vâlcel
475
225

32.
33.
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Coasta 2100
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piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră

piatră

piatră

34.
35.

Denumire
Strada Poduri
Strada Trandafiri

Lungime(ml)
1240
200

Descriere
De la nr.503 la nr.526
De la nr.11 la nr.18

Îmbrăcăminte

36.

Strada Uliţa Mare

1475

De la DN 1A la Şoseaua
Baraj

37.

Strada Uliţa Mică

1175

De la nr.89 la nr.145

38.

125

De la DN 1A la Dispensar

39.
40.

Strada
Dispensarului
Strada Alexe
Strada Trache

125
475

41.

Strada Izlazului

600

De la nr.151 la nr.155
De la nr.182 la Şoseaua
Barajului
De la nr.238 la Groapa de
gunoi

Comuna dispune de transport pe calea ferată simplă neelectrificată, magistrala
304, staţia CF fiind gara din satul Homorâciu, pe traseul Ploieşti - Măneciu.
BILANT ZONA CADASTRALA CFR
(conform Registrului de cale ferata pentru comuna Izvoarele)

SUPRAFATA TOTALA TERENURI CALE FERATA =
9.1911 ha
KM 41+120  KM 47+450
din care ,
INTERVAL
TEISANI – HOMORACIU
KM 41+120  KM 42+668

STATIA
HOMORACIU
KM 42+668  KM 43+585

INTERVAL
HOMORACIU – MANECIU
KM 43+585  KM 47+450

Suprafata = 1.9011 ha
– DOMENIU PUBLIC
din care,

Suprafata = 2.2175 ha
din care,
Suprafata = 1.7913 ha
– DOMENIU PUBLIC
Suprafata = 0.4262 ha
– DOMENIU PRIVAT
INTRAVILAN
EXTRAVILAN
= 2.2175 ha
= 0.000 ha

Suprafata = 5.0725 ha
– DOMENIU PUBLIC
din care,

INTRAVILAN
= 1.7919 ha

EXTRAVILAN
= 0.1092 ha

INTRAVILAN
= 4.7525 ha

EXTRAVILAN
= 0.3200 ha

Din aceste suprafete 8.7619 sunt la intravilan , respectiv 0.4292 la extravilan
LIMITA
TERITORIU ADMINISTRATIV
INTRAVILAN EXISTENT

INTRAVILAN PROPUS
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POZITII KILOMETRICE
DE LA
PANA LA
KM 41+120
KM 47+450
KM 42+220
KM 43+670
KM 44+350
KM 45+050
KM 45+625
KM 47+450
KM 41+215
KM 45+250
KM 45+580
KM 47+450

2.7 INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL
2.7.1 Intravilan aprobat prin P.U.G. 1999
Intravilanul comunei Izvoarele a fost aprobat prin H.C.L. aprobat cu H.C.L.
nr. 39 din 29.12.1999. Satele componente sunt: Izvoarele, Schiuleşti, Homorâciu, Malu
Vânăt, Cerneşti şi Chiriţeşti, Conform P.U.G.-ului aprobat la acea dată, intravilanul comunei
Izvoarele se prezintă astfel:
Satul Schiuleşti se află în Vestul comunei, fiind dezvoltat de-a lungul malului drept al
pârâului Crasna, care este şi limita sa din nord. Pe lângă trupul principal de intravilan mai
există 6 trupuri izolate, o cabana forestiera, o zonă de captare apă, o staţie de epurare, o
staţie de tratare apă, Mânăstirea Crasna şi un saivan.
Satul Izvoarele, reşedinţa comunei, se află în zona de Nord a comunei. Acesta s-a
dezvoltat cu precădere în zona de intersecţie a drumurilor DC 21, DC 41 şi DN 1A şi are ca
limite de dezvoltare la nord pârâul Valea Mare, la est râul Teleajen şi la sud pârâul Crasna. Pe
lângă trupul principal de intravilan mai există 4 trupuri izolate, doua cabane forestiere, o
rampa gunoi si o statie de pompe
La est de satul Izvoarele se află satul Homorâciu şi satul Malu Vânăt dezvoltate de-a
lungul drumului naţional DN 1A şi mai ales în partea de sud - vest faţă de intersecţia DJ 102
cu DN 1A. Pe lângă trupul principal de intravilan mai există 4 trupuri izolate, o staţie de
pompe, un rezervor de apa, o rampa gunoi si o societate comerciala (A.P.A.S.C.O.)
Către sud-estul comunei se află satul Cerneşti, aşezare care s-a dezvoltat de-a lungul
malului stâng a Văii Teleajenului. Pe lângă trupul principal de intravilan mai există 2 trupuri
izolate, un castel de apa şi centrala Hidroelectrica.
Tot pe partea stângă de-a lungul Văii Teleajenului se află şi satul Chiriţeşti având în
componenţa sa pe lîngă trupul principal incă 3 trupuri, caracterizate prin zone de locuit izolate
şi răspândite în extremitatea de nord şi nord-est a comunei, în apropierea limitei
administrative a acesteia.

Figura 12: Schema intravilanului aprobat prin P.U.G. 1999
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În prezent, conform P.U.G. Izvoarele 1999, intravilanul cuprinde 25 trupuri, astfel7:
Satul Izvoarele este în suprafaţă totală de 330.67 ha şi este format din următoarele trupuri:
- Trup 1 – trup principal – reprezentând satul Izvoarele este în suprafaţă de 327.61 ha;
- Trup 14 – reprezentând o cabană forestieră este în suprafaţă de 0.37 ha;
- Trup 12 – reprezentând o cabană forestieră este în suprafaţă de 2.54 ha;
- Trup 15B – reprezentând o rampă de gunoi este în suprafaţă de 0.06 ha.
- Trup 10C – reprezentând o staţie pompe, rezervor, captare în suprafaţă de 0.09 ha;
Satul Schiuleşti este în suprafaţă totală de 173.20 ha şi este format din următoarele trupuri:
- Trup 3 – trup principal – reprezentând satul Schiuleşti este în suprafaţă de 167,32 ha;
- Trup 6 – reprezentând amplasamentul Mănăstirii Crasna este în suprafaţă de 2.75 ha
- Trup 10 – reprezentând o captare de apă este în suprafaţă de 2.09 ha
- Trup 10A – reprezentând o staţie de tratare apă este în suprafaţă de 0.13 ha
- Trup 14A – reprezentând o cabană forestieră este în suprafaţă de 0.41 ha
- Trup 13 – reprezentând un saivan este în suprafaţă de 0.43 ha
- Trup 14A1 – reprezentând o staţie de epurare este în suprafaţă de 0.07 ha
Satul Homorâciu şi satul Malu Vânăt este în suprafaţă totală de 413.04 ha şi este format din
următoarele trupuri:
- Trup 2 – reprezentând satul Homorâciu şi satul Malu Vânăt este în suprafaţă de
400.36 ha;
- Trup 7 + PUZ – reprezentând societatea comerciala (A.P.A.S.C.O.) este în suprafaţă de
11.22 ha;
- Trup 10B – reprezentând o staţie pompe, rezervor, captare în suprafaţă de 0.08 ha;
- Trup 11 – reprezentând un rezervor de apă este în suprafaţă de 0.06 ha;
- Trup 15A – reprezentând o rampă de gunoi este în suprafaţă de 0.98 ha.
- Trup PUZ – reprezentând o societate comercială în suprafaţă de 0.34 ha.
Satul Cerneşti este în suprafaţă totală de 67.31 ha şi este format din următoarele trupuri:
- Trup 4 – reprezentând satul Cerneşti este în suprafaţă de 66.90 ha.
- Trup 8 – reprezentând centrala Hidroelectrica este în suprafaţă de 0.36 ha;
- Trup 9 – reprezentând un castel de apa este în suprafaţă de 0.05 ha;
Satul Chiriţeşti este în suprafaţă totală de 33.23 ha şi este format din următoarele trupuri:
- Trup 5 – reprezentând satul Cerneşti este în suprafaţă de 17.10 ha;
- Trup 5A – reprezentând satul Cerneşti este în suprafaţă de 11.35 ha;
- Trup 5B – reprezentând satul Cerneşti este în suprafaţă de 4.63 ha;
- Trup 5C – reprezentând satul Cerneşti este în suprafaţă de 0.15 ha;

7

Suprafeţe trupurilor sunt în conformitate cu Memoriul Tehnic elaborat de S.C. Protelco S.A., pentru care s-a
obţinut Procesul Verbal de Recepţie O.C.P.I. nr. 144/23.01.2015
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2.7.2 Bilanţ teritorial al intravilanului aprobat prin P.U.G. 1999
Suprafaţa intravilanului aprobat prin Proces Verbal de Recepţie O.C.P.I. nr. 144/23.01.2015
este de 1.017,45 ha. Un bilanţ teritorial funcţional se prezintă astfel:
BILANT TERITORIAL INTRAVILAN EXISTENT
COMUNA IZVOARELE

EXISTENT
Conform PUG aprobat prin HCL nr. 39/1999

SUPRAFATA

ZONA FUNCTIONALA

PROCENT

EXISTENT

Conform masuratori P.V. nr. 144/ 2015
din data 23.01.2015

SUPRAFATA

PROCENT

Zona centrala si alte zone cu functiuni complexede interes public

- ha

-%

22,21 ha

2.18 %

Zona de locuinte si functiuni complementare

- ha

-%

880,95 ha

86,59 %

Zona unitati industriale si agricole, din care:

- ha

-%

26,10 ha

2,57 %

unitati industriale

- ha

-%

14,04 ha

1,38 %

unitati agricole

- ha

-%

12,06 ha

1,19 %

Zona de parcuri, perdele de protectie

- ha

-%

11,07 ha

1,09 %

Zona complexe sportive, agrement

- ha

-%

3,08 ha

0.30 %

Zona mixta agrement, institutii si servicii

- ha

-%

7,96 ha

0.78 %

Zona mixta agrement, locuinte, institutii si servicii

- ha

-%

0,22 ha

0,02 %

Zona gospodarie comunala / cimitire

- ha

-%

7,87 ha

0,77 %

Zona cailor de comunicatii, din care :

- ha

-%

55,75 ha

5,48 %

circulatie rutiera

- ha

-%

51,43 ha

5,06 %

circulatie feroviara

- ha

-%

4,32 ha

0,42 %

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape)

TOTAL INTRAVILAN COMUNA IZVOARELE

- ha

-%

2,24 ha

0,22 %

924,94 ha

100 %

1017,45 ha

100 %

Suprafata totala a intravilanului existent avizat O.C.P.I. conform P.V. de receptie
nr. 144/23.01.2015 de 1017,45 ha este format din :
- Suprafata totala a intravilanului reglementat anterior prin P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr.
39/22.12.1999 de 924,94 ha;
- Suprafetele terenurilor introduse in intravilan prin documentatiile de urbanism de tip P.U.Z.
de 9,91 ha;
- Diferenta rezultata in urma georeferentierii si avizarii in O.C.P.I. a reambularii topografice
de 82,60 ha.
2.7.3 Caracteristici ale zonelor funcţionale
Din punct de vedere funcţional, prevederile P.U.G.-ului din 1999 au fost respectate până în
prezent, neapărând modificări majore.
2.7.3.1 Activitatea de tip industrial şi depozitare
Printre principalele funcţiuni economice ale comunei Izvoarele se numără şi industria
prelucrătoare. În cadrul comunei există activităţi de tip industrial, dar există şi activităţi de
depozitare şi agro-zootehnice, iar în P.U.G. 1999 au fost marcate astfel de terenuri. Dintre
aceste tipuri de zone enumărăm cele mai importante zone:
- Zona de unităţi industriale APASCO în partea de sud, la limita teritoriului
administrativ, ce ţine de satul Malu Vânăt.
- Zona de unităţi agricole de la Homorâciu
- Zona de unităţi agricole de la Izvoarele
2.7.3.2 Locuinţele
Funcţiunea dominantă a suprafaţelor din intravilanul existent este cea de locuire individuală,
cu funcţiunile complementare specific unei zone de locuinţe, în procent de 85%.
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2.7.3.3 Căi de comunicaţie şi transport
Reţeaua de străzi a comunei este formată din drum national, drum judetean, drumuri
comunale, străzi principale şi secundare, cu profile tipice mediului rural. Acestea asigură
legătura între toate trupurile de intravilan ale comunei. Mobilitatea la nivelul localită ţii se
efectuează prin transport rutier, cu maşina personală, sau prin intermediul transportului
în comun, asigurat de companii private.
Comuna dispune de transport pe calea ferată, staţia CF cea mai apropiată fiind gara din
satul Homorâciu, teritoriului comunei Izvoarele fiind traversat de la sud la nord de traseul
magistralei 304 a căii ferate Ploieşti – Măneciu.
2.7.3.4 Spaţii verzi şi sport
Prin P.U.G. 1999 nu au fost amenajate sau reglementate unităţi speciale pentru agrement şi
turism, această activitate desfăşurându-se prin casele de vacanţă ale persoanelor cu
domiciliul în afara comunei. În schimb au fost reglementate mai multe terenuri, pentru
realizarea de terenuri de sport şi agrement.
2.7.3.5 Gospodărie comunală-cimitire
La nivelul comunei există 4 cimitire, în satele Schiuleşti, Izvoarele, Homorâciu şi Malu
Vânăt. În satele Chiriţeşti şi Cerneşti nu există cimitire.
În comună există 1 staţie de tratare a apei în satul Schiuleşti ce alimentează şi
localitatea Slănic8, 2 rezervoare de apă unul în satul Malu Vânăt şi unul în satul Izvoarele, 1
staţie de pompare în satul Homorâciu. Conform Planului pentru ape uzate pentru judeţul
Prahova9, teritoriul comunei Izvoarele face parte din aglomeraţia Măneciu-Pamânteni, mai
puţin satul Schiuleşti. Pe teritoriul acestei aglomeraţii se propune înlocuirea staţiei de epurare
a apelor uzate (nerealizată până la acest moment), aflată în comuna Izvoarele şi se propune
realizarea a 4 staţii de epurare (una în sat Schiuleşti, una în sat Izvoarele, una în sat Cerneşti
şi una în sat Malu Vânăt).
Reţeaua electrică acoperă toată comuna şi dispune de capacitatea de a prelua şi
noi zone de extindere ale intravilanului, cu rezerva instalării unor noi posturi de
transformare.
În materie de echipare edilitară, comuna Izvoarele este acoperită de reţeaua de
telefonie a Romtelecom, reţelele de telefonie mobilă disponibile la nivel naţional, precum
şi reţeaua de distribuţie de electricitate. Comuna Izvoarele şi satele apărţinătoare sunt
alimentate de sistemul energetic naţional prin intermediul posturilor de transformare
alimentate din LEA 20 kV-ZĂNOAGA.
2.7.3.6 Servicii
Zona centrală a comunei a fost reglementată în satul Izvoarele, de-a lungul DN 1A, aceasta
concentrând majoritatea obiectivelor de utilitate publică din acel moment (primărie, poliţie,
şcoală generală, dispensar medical, oficiul poştal, farmacie, cabinet stomatologie, grădiniţă,
biserică), dar şi servicii (baruri, magazine). Alte puncte comerciale şi de utilitate publică
(şcoală, poştă, grădiniţă, cămin cultural, dispensar, sali de festivităţi) se regăsesc atât în satul
Schiuleşti, cât şi în satul Malul Vânăt. Satul Cerneşti are doar o şcoală generală, pe când satul
Chiriţesti nu deţine nici o dotare de utilitate publică.

8

conform descriere generală, Masterplan Judeţ Prahova, Apa uzată
sursa C.J. Prahova

9
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2.7.3.7 Destinaţie specială
În cadrul comunei Izvoarele există un teren de unităţi cu destinaţie specială
2.7.3.8 Alte categorii de terenuri
O mare suprafaţă din cea a intravilanului aprobat prin P.U.G. 1999 este liberă de construcţii,
servind ca grădini ale locuitorilor comunei
2.8 FONDUL CONSTRUIT EXISTENT
2.8.1 Configuraţia stradală
Comuna Izvoarele este alcătuită din aşezări (sate) care s-au dezvoltat pe laturile
drumului principal (DN 1A) într-o etapă mai recentă. Loturile lungi, înşiruite, în lungul
drumului naţional fac dovada originii clacăşeşti a acestei zone. Fronturile compacte şi
orientarea gospodăriei şi a clădirii de locuit spre stradă exprimă clar existenţa şi acţiunea
unei voinţe ordonatoate exterioară comunităţii săteşti.
Aceasta ordine însă a fost oarecum uitată în ultima decadă, odată cu numeroasele
intervenţii arhitecturale în localitate, acţiuni menite să contribuie la modernizarea
accelerată a satului.
Parcelele au deschideri la stradă în general mai mari de 12 m, ajungând deseori până
la 35 m. Media acestora este de 15 m, iar suprafaţa medie a parcelelor este de 600 mp.
2.8.2 Fondul construit
Fondul construit vechi al satelor aparţinând comunei Izvoarele includ locuinţe care au
fost ridicate cu rare excepţii după anul 1900 dar repertoriul de modele utilizat aparţine în
multe situaţii celei mai vechi generaţii de modele de locuinţe săteşti.
O componentă importantă a patrimoniului arhitectural o reprezintă clădirile de cult,
dintre care 2 biserici şi un complex monahal sunt incluse în Lista Monumentelor a judeţului
Prahova.
Dintre cele 10 locuinţe monumente istorice, 4 sunt dispărute, cum este cazul clădirilor
din satul Izvoarele cu codurile PH-II-m-B-16516, PH-II-m-B-16518, PH-II-m-B-16520 şi edificiul
PH-II-m-B-16509 din satul Homorâciu. În acelaşi sat monumentul cu codul PH-II-m-B-16511 a
fost modificat în proporţie de 90 %.
Prin Studiul Istoric realizat anterior prezentului P.U.G. au fost identificate şi
înregistrate ca edificii cu arhitectură valoroasă un număr de 68 de clădiri, dintre care 67
locuinţe şi o biserică. Dintre aceste obiective 27 au fost propuse pentru a fi înscrise în Lista
Monumentelor Istorice. Obiectivele selecţionate întrunesc toate calităţile şi exigenţele unor
monumente istorice. Aparţin unor etape diferite de constituire a fondului edilitar al actualelor
localităţi ale comunei Izvoarele, ilustrând evoluţia peisajului cultural şi a repertoriului de
modele local şi regional.
Astfel avem încă un număr mare de locuinţe aparţinând celui mai vechi repertoriu de
modele, respectiv clădiri cu un singur nucleu compoziţional, cu acoperiş cu 4 pante, elemente
extrem de valoroase ale arhitecturii naţionale şi europene, precum şi un număr important de
edificii care ilustrează prezenţa şi în arealul comunei Izvoarele a stilurilor arhitecturale de
circulaţie europeană, respectiv neoclasic, stilul romantic şi stilul baroc. Prezenţa şi influenţa
modelelor transilvane au condus în satul Izvoarele la apariţia caselor ţărăneşti cu acoperiş în
2 pante, atât în cazul locuinţelor cât mai ales în cazul locuinţelor cu prăvălie situate pe drumul
principal. Chiar dacă numărul acestor modele este redus, prezenţa lor este extrem de
importantă ilustrând legăturile strânse ce au existat întotdeauna între arealul văii Teleajenului
şi Transilvania.
Un alt element semnificativ pentru peisajul cultural bogat în valori arhitecturale al
satelor comunei Izvoarele îl reprezintă repertoriul elementelor de construcţie cu calităţi
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plastice şi decorative remarcabile, de tâmplărie (uşi, ferestre, elemente ale prispelor şi
foişoarelor, stâlpi şi balustrade, ornamente ale streaşinii cu console şi tăblii frumos fasonate
precum şi elemente decorative ale învelitorilor din şiţă şi tablă).
În general valoarea deosebită a patrimoniului cultural al comunei atât cel clasat cât şi
cel identificat cu ocazia studiului de faţă justifică propunerea de înscriere a satului Izvoarele
în rândul localităţilor istorice asigurându-se o protecţie generală a întregii aşezări.
Alături de clădiri, elementele valoroase din punct de vedere istoric şi urbanistic includ
şi lucrări de amenajare a străzilor cu ziduri de sprijin şi cu terasări caracteristice pentru satele
de munte. În acest sens s-a propus pentru a fi incluse în rândul amenajărilor cu valoare istorică
şi organizarea şi sistematizarea verticală adiacentă bisericii din satul Schiuleşti. Este important
ca viitoarele lucrări de taluzare şi tasare să fie executate în aceeaşi manieră pentru a se păstra
şi îmbogăţi imaginea urbanistică a aşezării.
2.9 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
Totalitatea obiectivelor de utilitate publică existente este listată şi evidenţiată în planşa
Situaţia existentă, zonificare funcţională, conform P.A.T.J. Prahova.
Tipurile de proprietăţi din cadrul comunei sunt următoarele10:
- domeniu public de interes naţional (terenuri forestiere, ape);
- domeniu public de interes judeţean (DJ 102);
- domeniu public de interes local (străzi, uliţe drumuri de exploatare şi terenuri
aferente obiectivelor de utilitate publică);
- proprietate privat de interes local al comunei (o parte din terenurile forestiere,
islazuri comunale);
- propretăţi private ale persoanelor fizice şi juridice (Comuna Izvoarele are 2.711 de
locuinţe11);

10

Conform planşei 05. Reglementări Urbanistice - Proprietatea asupra terenurilor
Conform Institutul Naţional de Statistică 2016

11
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OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
SAT SCHIULESTI
01 Captare de apa Schiulesti
02 Biserica "Sfintii Imparati Constantin si Elena"
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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(Manastirea Crasna)
Statie de tratare a apei existenta
Bazin de apa existent
Baza sportiva
Parc de agrement
Sala festivitati
Dispensar
Scoala cu clasele I-VIII Schiulesti
Gradinita Schiulesti
Biserica "Sfantul Nicolae"
Statie de epurare existenta
Cimitir
Rezervor inmagazinare apa existent
SAT IZVOARELE
Rampa gunoi, put sec neconcretizate
Rezervor inmagazinare apa existent
Rezervor inmagazinare apa neconcretizat
Stadionul "Tineretea"
Fosta Tabara copii
Dispensar
Politie
Cabinet Stomatologie
Gradinita
Primarie
Scoala cu clasele I-VIII Izvoarele
Casa de copii
Posta si farmacie
Camin Cultural
Halta Izvoarele
Sala festivitati
Biserica Adventista
Asezamant social
Biserica "Izvorul Tamaduirii"
Biserica "Sfintii Voievozi"
Bazin de captare si foraje apa existente
Captare apa, rezervor, statie pompare neconcretizate
Statie pompare, rezervor inmagazinare apa existente
Bazin de captare neconcretizat
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SAT HOMORACIU
39 Rezervor apa, statie pompare, rezervor
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

inmagazinare existent
Fost Dispensar veterinar
Gradinita
Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
Piata
Camin Cultural
Sala festivitati
Teren de sport
Scoala cu clasele I-VIII Homoraciu
Gara Homoraciu
Cimitir
Posta
Canton CFR
SAT MALU VANAT
Biserica Adventista
Statie de epurare neconcretizata
Rezervor de apa existent
Dispensar
Gradinita
Scoala cu clasele I-IV Malu Vanat
Cimitir adventist
Rezervor de apa neconcretizat
SAT CERNESTI
Scoala cu clasele I-IV Cernesti
Rezervor inmagazinare apa existent
Centrala Hidroelectrica
Castel de apa existent
Castel de apa existent

2.10 ZONE CU RISCURI NATURALE
Conform P.A.T.J. Prahova, comuna Izvoarele se află într-o zonă ce necesită lucrări de
reabilitare a solurilor, de combatere a eroziunii solurilor şi de stabilizare a terenurilor. În
planul de apărare împotriva dezastrelor al comunei Izvoarele se evidenţiază 2 zone
inundabile, unul de-a lungul râului Teleajen cu caracter torenţial eroziv şi cel de-al doilea dea lungul pârâului Crasna (afluent dreapta), zone care pe anumite porţiuni prezintă şi areale
cu exces de umiditate.
Localitatea se află în zona seismică B (Ks = 0,31 – 0,80 , peste 0,80 – în zonele deja
alunecate şi local sub 0,31 - în zonele cu risc scăzut-mediu).
Conform studiului geotehnic realizat anterior prezentei documentaţii, riscul geotehnic
este moderat, deci amplasamentul poate fi încadrat în categoria geotehnică 2. Pentru
zonele care prezintă exces de umiditate (în general zone adiacente cursurilor de apă sau
canalelor), unde vor fi necesare măsuri de epuizare a apelor (drenuri, rigole, regularizări
etc.). În aceste zone va fi permisă construirea numai pe baza unor studii geotehnice care să
recomande măsurile constructive necesare. Zonele prezintă exces de umiditate în perioadele
bogate în precipitaţii, când apele se scurg pe terenuri deja pe canale create în mod natural
sau artificial şi afectează construcţii şi curţi, dar şi terenuri extravilane.
Totuşi, datorită fenomenelor de instabilitate ce se manifestă local, terenurile pot fi
încadrate cel puţin parţial în categoria celor cu risc ridicat, astfel încât la proiectarea unor
viitoare construcţii vor fi necesare studii geotehnice detaliate, pe bază de foraje geotehnice.
Din punct de vedere al construibilităţii, perimetrul intravilan poate fi împărţit în 3 categorii:
 terenuri bune de construit – zonele înguste de platou sau terase, cu pante line sau
terenuri orizontale (cu excepţia zonelor inundabile). Aici terenurile sunt stabile, dar necesită
local apărări de mal împotriva eroziunilor sau a inundaţiilor.
 terenuri construibile cu restricţii (amenajări corespunzătoare) – zone
restranse, atat din intravilan, cat si din extravilan, unde se manifesta inundatii, eroziuni, risc
de alunecari etc. In aceste zone constructiile pot suferi degradari, datorita conditiilor
geologice si hidrogeologice, in cazul in care nu vor fi recomandate masuri constructive
specifice (drenuri, rigole etc).
În această categorie intră şi zonele de risc datorate barajului Plăieţu.
Aici se pot crea platforme orizontale, propice construirii, care însă necesită lucrări locale de
susţinere (a taluzelor create în săpătură), lucrări de evacuare a apelor din incintele construite
şi, local, apărări de maluri.
 terenuri improprii pentru construit – zonele cu alunecari (avem o singura zona cu
alunecare , în vecinătatea rezervorului de apă din satul Chiriţeşti).
2.11 ECHIPARE EDILITARĂ
2.11.1. Gospodărirea apelor
Resurse naturale
Comuna Izvoarele se află în bazinul hidrografic al râului Teleajen. Teritoriul administrativ
al comunei Izvoarele este străbătut de următoarele cursuri de apă cadastrate: râul
Teleajen (cod cadastral XI-1.020.13.00.00.0) şi Crasna (cod cadastral XI-1.020.13.17.00.0).
Zonele de protecţie ale cursurilor de apă în conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 cu
completările şi modificările ulterioare, Anexa 2, sunt următoarele:
Lăţimea cursului de apă
(m) sub 10 10-50
peste 51
Lăţimea zonei de protecţie (m)
5
15
20
Cursuri de apă regularizate (m)
2
3
5
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Cursuri de apă îndiguite (m) toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai mică
de 50 m. Zonele de protecţie se măsoară începând de la limita albiei minore a cursului de
apă. Pe raza comunei există şi lucii de apă amenajate pentru păstrăvărie (denumite
Lacurile păstrăvului), care nu se află în evidenţele S.G.A. Prahova.
Pe raza comunei Izvoarele nu există foraje din reţeaua naţională de monitorizare
cantitativă şi calitativă a resurselor de apă subterană.
Lucrări hidrotehnice
În comuna Izvoarele nu există lucrări hidrotehnice în administrarea A.N. “Apele Române”.
Unităţi economice existente, aflate în evidenţa S.G.A. Prahova
- Centrala hidroelectrică Izvoarele aflată în administrarea S.C. Hidroelectrica S.A. –
Sucursală Hidrocentrale Buzău, cu puterea instalată de 16 MW, amplasată lângă
localitatea Homorâciu, pe malul stâng al râului Teleajen, pe o platformă executată în
umplutură la cota de 433 mdMN.
- S.C. Tanex Wood Industry S.R.L. punct de lucru Izvoarele, care se alimentează cu apă
dintr-un izvor captat prin camera de captare şi evacuează apele uzate în bazine
betonate vidanjabile
- S.C. A.P.A.S.C.O. S.A. – staţie de sortare spălare şi staţie de betoane Homorâciu, care
se alimentează cu apă din două surse: reţea S.C. Hidro Prahova S.A. sucursala Văleni
de Munte şi conducta Dn 3.200 mm a S.C. Electrica S.A. Măneciu- Izvoarele şi
evacuează apele uzate menajere în bazin betonat vidanjabil şi apele uzate tehnologice
în râul Teleajen, după decantarea acestora.
2.11.2 Alimentarea cu apă
În prezent comuna Izvoarele dispune de mai multe sisteme centralizate de alimentare cu
apă, astfel:
1. În satele Izvoarele şi Schiuleşti există un sistem centralizat de alimentare cu apă, al
cărui operator este S.C. Hidro Prahova S.A. sucursala Slănic, care este reglementat din
punct de vedere al gospodăririi apelor prin autorizaţia nr. 153/13.09.2011 emisă de
S.G.A. Prahova.
 Sursa de apă
Sursa de suprafaţă – pârâul Crasna prin intermediul unui prag de fund cu deversor,
prevăzut cu două prize: una de vară şi una de iarnă.
 Instalaţii de tratare
Tratarea apei se face în staţia de tratare amplasată în incinta gospodăriei de apă din satul
Schiuleşti. Staţia de tratare este compusă din două decantoare suspensionale, cuve de
filtrare rapidă, rezervor de apă filtrate, staţie de coagulanţi, staţie de pompe spălare filtre,
staţie de clorinare cu clor gazos, laborator de analize.
 Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei
- Conducta de aducţiune de la priză la staţia de tratare a apei Schiuleşti cu DN 280
mm şi L= 5.100 m;
 Rezervor cu V=500 mc amplasat în vecinătatea gospodăriei de apă sat
Schiuleşti;
 Rezervor cu V=300 mc amplasat în sat Izvoarele
 Conducta de aducţiune Dn 100 mm cu L=2.500 m până la rezervorul din satul
Izvoarele
 Conducta de aducţiune Dn 200- 300 mm cu L=8.600 m pâna în oraşul Slănic
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 Reţeaua de distribuţie
Reţeaua de distribuţie a apei existentă pentru satele Izvoarele şi Schiuleşti are o lungime
L= 18.000 m şi un diametru Dn= 100 mm
2. În satul Homorâciu există un sistem centralizat de alimentare cu apă al cărui operator
este S.C. Hidro Prahova S.A., care este reglementat din punct de vedere al gospodăririi
apelor prin autorizaţia nr. 153/27.09.2010 emisă de S.G.A. Prahova:





Sursa de apă
 Sursa subterană – 3 izvoare de coastă captare prin drenuri;
Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei
 Conducta de aducţiune DN 150 mm cu L= 550 m;
 Staţia de pompare şi rezervor cu V=50 mc adiacent staţiei;
 Rezervor cu V=150 mc şi staţie de pompare;
Reţeaua de distribuţie
 Reţeaua de distribuţie a apei către consumatori în satul Homorâciu are o
lungime Ltotal=9.255 m

3. În satul Malu Vânăt
 Sursa de apă
 conducta magistrală Măneciu – Văleni de Munte care face parte din reţeaua
S.C. Hidro Prahova S.A..
 izvoare de coastă captate prin drenuri.
 Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei
 conducta aducţiune L= 450 m până la rezervor
 rezervor metalic cu V= 100 mc amplasat la intersecţia dintre DN 1A şi strada
Alexe
 rezervor metalic cu V= 50 mc amplasat pe teritoriul comunei Teişani la limită
cu comuna Izvoarele
 conducta aducţiune ce face legatura între cele 2 rezervoare L= 800 m.
 Reţeaua de distribuţie
 Conducta Dn 100 mm cu o lungime L= 3.950
4. În satul Cerneşti
 Sursa de apă
 conducta magistrală Măneciu – Văleni de Munte care face parte din reţeaua
S.C. Hidro Prahova S.A.
 Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei
 conducta aducţiune din PEHD 100 cu D=90 mm L= 900 m până la rezervor
 rezervor metalic cu V= 75 mc amplasat pe islazul Cerneşti
 Reţeaua de distribuţie
 conducta din PEHD Dn 63 mm cu o lungime L= 2.450 m
2.11.3 Canalizare
În prezent satele din cadrul comunei Izvoarele nu dispun de reţea centralizată de
canalizare, iar evacuarea apelor uzate menajere din gospodării se face descentralizat, prin
latrine uscate, fose septice, sau direct în râul Teleajen sau pârâul Crasna.
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Apele de ploaie se infiltrează la nivelul terenului, pe când o altă parte este
colectată de viroagele naturale spre cei 2 emisari: râul Teleajen şi pârâul Crasna ce
străbate localitatea.
2.11.4 Alimentare cu energie electrică
Localităţile comunei sunt străbătute de doua linii LEA 110 kV MOKU – Vălenii de
Munte şi liniile electrice aeriene LEA 20 kV Slănic şi LEA 20 kV Izvoarele, ambele se sprijină
pe staţiile de transformare Vălenii de Munte şi Măneciu. Posturile de transformare sunt
alimentate astfel: cele din satul Schiuleşti şi o parte din cele din satul Homorâciu din LEA
20 kV Slănic, iar celelalte din LEA 20 kV Izvoarele.
În prezent, satele comunei Izvoarele sunt alimentate cu energie electrică din sistemul
energetic naţional, prin intermediul posturilor de transformare alimentate din LEA 20 kV
astfel:
 Sat Schiuleşti:
- PTA 105 – 20/0,4kV
- PTA 99 – 20/0,4kV
- PTA fn - 20/0,4kV
- PTA 169 - 20/0,4kV
 Sat Homorâciu:
- PTA fn - 20/0,4kV
- PTA fn - 20/0,4kV
- PTA 59 - 20/0,4KV
- PTA 61 – 20/0,4kV
 Sat Izvoarele
- PTA 171 – 20/0,4kV
- PTA 34 – 20/0,4kV
- PTA 16 - 20/0,4kV
- PTA 10 - 20/0,4kV
- PTA 181 - 20/0,4kV
- PTA 199 - 20/0,4kV
- PTA 19 - 20/0,4kV
 Sat Malu Vânăt:
- PTA f.n -20/0,4kV - (APASCO)- PTA 60 - 20/0,4kV – centru
- PTA 127 -20/0,4kV
Posturile de transformare sunt de tip aerian, consumatorii sunt alimentaţi din LEA 0,4 kV,
prin branşamente aeriene, iar iluminatul public se realizează din circuitele de iluminat ale
LEA 0,4 kV.
2.11.5 Telecomunicaţii
Comuna Izvoarele beneficiază de servicii de telefonie fixă şi în regim GSM, internet,
transmisii de date şi CATV.
În comuna Izvoarele există o reţea Romtelecom de cabluri telefonice aeriene şi
subterane, de importanţă locală, interurbană şi cabluri cu fibră optică.
Cablurile telefonice subterane sunt amplasate în canalizaţie principală şi secundară
şi în săpătură, la 0.60 - 1.20 m şi se găsesc în cea mai mare parte în lungul drumului
naţional DN 1A.
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Cablurile telefonice cu fibră optică şi cablurile telefonice tip interurban sunt
amplasate în lungul DN 1A şi intră în centralele telefonice din Homorâciu şi Izvoarele prin
canalizaţia telefonică.
În zona comunei Izvoarele există racorduri telefonice la stâlpi şi câteva
subtraversări de linii de înaltă tensiune, realizate cu cabluri telefonice subterane,
amplasate la 0.50 - 1.00 m adâncime şi o reţea de cabluri metalice şi instalatţii telefonice
aeriene, amplasate pe stâlpi ai reţelei de alimentare cu energie electrică Electrica şi pe
stâlpi de lemn Romtelecom.
Cele două centrale telefonice care deservesc comuna Izvoarele (centrala telefonică
sat Izvoarele şi centrala telefonică sat Homorâciu) au o capacitate de 621 linii fiecare.
2.11.6 Alimentare cu gaze naturale
În prezent, satele comunei Izvoarele (Malu Vânăt, Homorâciu, Izvoarele, Schiule şti,
Cerneşti şi Chiriţeşti) nu beneficiază de reţea distribuţie gaze naturale. Locuitorii din zonă
folosesc lemne de foc şi cărbuni pentru încălzirea locuinţelor, iar pentru prepararea hranei
– gaze lichefiate şi lemne de foc. Acelaşi tip de combustibili sunt folosiţi şi pentru
încălzirea spaţiilor societăţilor comerciale şi a obiectivelor social culturale existente.
2.11.7 Alimentare cu agent termic
Încălzirea locuinţelor, clădirilor tuturor unităţilor sociale şi culturale se realizează cu sobe
ce utilizează combustibil solid.
2.12 PROBLEME DE MEDIU
În cadrul comunei nu sunt activităţi de natură să polueze mediul înconjurător.
2.12.1 Cadru natural
Nu există probleme din punct de vedere climatic, localitatea fiind situată în zonă
cu climă continentală (subzonă de climat montan), cu o valoare medie de +8,0 0 C (grade
Celsius).
Spaţiile verzi amenajate ale comunei Izvoarele sunt amplasate în satul Schiuleşti,
un teren de sport şi un parc de agrement, şi în satul Izvoarele un teren de sport. Se poate
spune că, fiind mediu rural, un rol important îl joacă şi curţile private intens plantate, şi
densitatea mică a construcţiilor.
2.12.2 Resurse naturale
Apele de suprafaţă sunt reprezentate de o serie de pâraie cu debit permanent (Teleajen
şi Crasna) şi o serie de canale cu debite nepermanente în care se scurg apele din
precipitaţii. Există de asemenea şi un lac de acumulare amplasat în partea de sud–est a
teritoriului.
Apa subterană este prezentă în teren în general, ca mediu acvifer freatic
discontinuu, la adâncimi variabile, în funcţie de poziţia pe pante sau faţă de principalele
cursuri de apă, dar prezintă variaţii însemnate ale nivelului, în funcţie de precipitaţiile ce
cad în teren.
În subteranul zonei nu se exploatează rezerve minerale. S-ar putea exploata
pietrişul din albia râului Teleajen, însă normele europene nu mai admit exploatarea
balastului direct din albie.
Există suprafeţe întinse ocupate de fonduri forestiere în partea de nord-vest a
teritoriului administrativ a comunei Izvoarele.

pag 75 | 145

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

Pe teritoriul comunei Izvoarele există o suprapunere parţială cu perimetrul Slănic –
Piatra Verde, licenţă de exploatare nr. 1547/2000. Punctul de vedere al S.C. Carpacement
Holding S.A. nr. 3747/20.11.2013 este favorabil cu condiţia ca în momentul în care se va pune
problema autorizării oricărui fel de construcţie sau activitate în perimetrul de exploatare să
se obţină avizul de la A.N.R.M. şi acceptul S.C. Carpacement Holding S.A.
2.12.3 Riscuri naturale
În general perimetrul comunei prezintă terenuri cu pante medii şi agresive, local
instabile. Există şi zone cu exces de umiditate sau văi cu caracter torenţial (mai ales în
extravilan, pe zonele cu păşune sau în păduri), pe care se produc eroziuni în maluri ce
evoluează în timp către alunecări de teren cu suprafeţe extinse.
De asemenea, în lungul principalelor văi (pârâul Crasna, valea Teleajenului), se
produc local inundaţii, de multe ori asociate şi cu eroziuni (prăbuşiri ale malurilor, la
viituri) ce afectează perimetrul construit. Datorită prezentei barajului Plăieţu amonte de
comună, întregul perimetru adiacent râului Teleajen este situat în zona de risc.
În zona s-au produs în timp alunecări de teren ce au afectat locuinţe. Există şi
lucrări vechi de susţinere a malurilor şi versanţilor şi de regularizare a văilor (praguri
transversale, ziduri de sprijin), care parţial au fost refăcute, parţial vor trebui înlocuite şi
continuate deoarece sunt puternic degradate.
2.12.4 Monumente ale naturii şi istorice
2.12.4.1 Monumente ale naturii12
În comuna Izvoarele au fost identificate obiective, elemente naturale, ce necesită un
regim de protecţie permanent, după cum urmează : Tei (Tilia tomentosa), situaţi între
gardul taberei şi DN1, în vârstă de aproximativ 100 de ani (9 exemplare). Cu toate acestea,
în prezent s-a schimbat destinaţia terenului din tabără pentru copii în zona mixta locuire
si intituţii şi servicii, terenul fiind retrocedat proprietarului de drept.

12

Conform aviz al Muzeului Judeţean de Ştiinţe ale Naturii Prahova, nr.1969/15.07.2010.
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2.12.4.2 Monumente istorice
Conform Listei Monumentelor Istorice, aprobată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, în comuna Izvoarele există următoarele monumente istorice:
MONUMENTE ISTORICE, conform Listei Monumentelor Istorice 2015. Sunt notate pe plan
Nr.
crt.

Nr. crt. LMI 2015

Cod LMI 2015

I

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

I

91

PH-I-s-B-16165
(Cod RAN 133811.01)

Asezare fortificata

sat Cernesti,
com. Izvoarele

" La Cetatuie"

Epoca bronzului
Cultura Menteoru

II

591

PH-II-m-B-16509

Casa Anghel Ciocea

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

611

sf. sec. XIX

65

sf. sec. XIX

III

587

PH-II-m-B-16510

Casa Alexandru Ciurila

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

IV

588

PH-II-m-B-16511

Casa Gheorghe O. Ene

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

126

sf. sec. XIX

V

589

PH-II-m-B-16512

Casa Dumitru Ionescu
azi Muzeul Satesc

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

158

prima jum.
sec. XIX

VI

590

PH-II-m-A-16513

Biserica "Adormirea
Maicii Domnului"

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

181

1743 - 1744, 1877 abside laterale

VII

592

PH-II-m-A-16514

Biserica "Sf. Voievozi"

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

108B

VIII

593

PH-II-m-B-16515

Ruinele Conacului
Nae Gaftoi

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

146

sf. sec. XIX

IX

594

PH-II-m-B-16516

Casa Eufrosina Sacuiu

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

153

1898

X

595

PH-II-m-B-16517

Casa Constantin N.
Manolica

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

501

inc. sec. XX

502

sf. sec. XIX

1854

XI

596

PH-II-m-B-16518

Casa Maria Ciobanu

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

XII

597

PH-II-m-B-16519

Casa Sevasta Zarna

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

570

inc. sec. XX

XIII

598

PH-II-m-B-16520

Casa Ana Onea

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

584

inc. sec. XX

698

PH-II-a-A-16607

Schitul Crasna

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

282A

inc. sec. XVIII
1824 - 1828

699

PH-II-m-A-16607.01

Biserica "Sf. Imparati
Constantin si Elena"

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

282A

1824 - 1828

282A

1824 - 1828

282A

1824 - 1828

XIV
700

PH-II-m-A-16607.02

Turn Clopotnita

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

701

PH-II-m-A-16607.03

Fantana

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

2.12.5 Zone de recreere, odihnă, agrement
Prin P.U.G. 1999 existau două terenuri de sport, unul în satul Schiuleşti şi cel de-al doilea
în satul Izvoarele.
În anul 2009 a fost propus un spaţiu verde public (parc) în vestul satului Schiuleşti, prin
extinderea intravilanului (PUZ), care s-a realizat.13
2.12.6 Obiective industriale şi zone periculoase
În comuna Izvoarele nu se desfăşoară activităţi industriale, dar în satul Malu Vânăt există
fabrica de producţie fibre şi produse geotextile, iar în satul Homorâciu se desfăşoară
activităţi de depozitare cherestea şi de producţie mobilier.
2.12.7 Reţeaua principală de căi de comunicaţie
Zona de locuit este străbătută de reţeaua de circulaţie internă locală şi de traseele
de tranzit.
Comuna Izvoarele se poziţionează într-un areal care este tranzitat de la sud la nord
de o arteră majoră de trafic de tranzit - DN 1A, un traseu de importanţă judeţeană – DJ
102, şi restul străzilor comunale şi locale ce completează reţeaua existentă - DC 19A, DC
20, DC 21, DC 41. Aceastea polarizează traficul de volum mare.

13

Conform H.C.L. nr.6/30.01.2009. A se vedea în planşele 03.1 Reglementări Urbanistice - Zonificare
funcţională
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În concluzie, traficul rutier nu este foarte accentuat, acesta nereprezentând o sursă
majoră de poluare cu noxe, excepţie făcând traseul drumului naţional DN 1A.
2.12.8 Depozitarea deşeurilor menajere
Implementarea în România a politicii U.E. privind gestiunea deşeurilor se asigură
prin Strategia Naţională de gestionare a deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a
deşeurilor – PNGD, documente care au fost aprobate prin H.G. nr. 1.570/2004.
În prezent, la nivel local, deşeurile comunale nu sunt colectate selectiv în vederea
valorificării materialelor reciclabile (hârtie, carton, sticlă, metale, materiale plastice)
decât într-o mică măsură. Deşeurile sunt colectate prin intermediul societăţii comerciale
S.C. Romprest Service Bucureşti S.A. Mai departe vor fi transportate către rampa ecologică
de la Vălenii de Munte.
2.13 DISFUNCŢIONALITĂŢI LA NIVELUL LOCALITĂŢII
Prin analiza situaţiei existente din teren, s-au constatat următoarele disfuncţionalităţi:
FONDUL CONSTRUIT
 Fond construit existent în stare medie;
 Inexistenţa unei direcţii sau a unui plan de dezvoltare coerent;
 Dezvoltare urbanistică influenţată de traseul arterelor principale de circulaţie;
 Terenuri libere din intravilan nevalorificate.
UTILIZAREA TERENURILOR
 Fragmentarea suprafeţelor agricole lucru care duce la practicarea unei agriculturi
tradiţionale slab competitive economic; ineficienţa terenurilor datorită parcelării
individuale;
 Slaba putere financiară a proprietarilor de terenuri agricole conduce la
imposibilitatea cultivării suprafeţelor;
 Competitivitate şi eficienţă scăzută a agriculturii;
 Nevalorificarea şi neexploatarea corespunzătoare a resurselor naturale şi a
terenurilor productive pe măsura potenţialului acestora, suprafeţe mari întinse
ocupate cu păduri, livezi, zonă de câmpie cu terenuri de mare fertilitate, terenuri
agricole, bazinele de apă şi existenţa resurselor naturale ale subsolului;
 Existenţa unor suprafeţe cu destinaţie agricolă necultivate timp de mai mulţi ani
consecutivi cu posibilităţi de schimbare a categoriei de folosinţă, racordarea la
reţeaua de utilităţi existentă;
 Lipsa unui sistem centralizat de colectare şi desfacere al produselor;
 Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole;
 Inexistenţa instalaţiilor moderne de irigare;
 Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură.
SPAŢII PLANTATE, AGREMENT ŞI SPORT
 Absenţa unor perdele de protecţie şi a plantaţiilor de aliniament;
 Insuficienţa spaţiilor verzi publice;
 Inexistenţa unui spaţiu de agrement.
CIRCULAŢIE (REŢEA STRADALĂ ŞI TRAFIC)
 Existenţa unui număr mare de străzi neasfaltate;
 Intersecţii neamenajate corespunzător;
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Profilele actuale ale drumurilor nu sunt amenajate corespunzător sau nu prezintă nici
un fel de amenajări (trotuare, rigole, spaţii verzi de protecţie);
Treceri pietonale peste cursuri de apă necorespunzătoare ce prezintă un pericol;
Imaginea comunei deteriorată de starea infrastructurii;
Lipsa unei infrastructuri rutiere bine definită, face ca Valea Teleajenului să acţioneze
ca o barieră structurală în procesul de dezvoltare al aşezărilor rurale din partea de
est şi nord est a teritoriului comunei;
Legătura dificilă între satul Izvoarele şi satul Schiuleşti.

ELEMENTE DE MEDIU
 Existenţa zonelor de-a lungul cursurilor râurilor ce prezintă riscuri naturale (zone cu
alunecări de teren, şi eroziuni);
 Terenuri de-a lungul râului Teleajen ce prezintă de asemenea riscuri naturale (zone
inundabile);
PROFIL SOCIO - ECONOMIC
 Valea Teleajenului, resursa de apă nevalorificată corespunzător importanţei acesteia
pentru dezvoltarea economiei locale;
 Promovarea scăzută a turismului specific zonei - turism de odihnă, de recreere,
turism rural: pensiuni rurale asociate cu ferme sau microferme;
 Existenţa unei rate a şomajului crescută, în pofida existenţei unei activităţi de bază
specifice zonei (sivicultura);
 Insuficienţa sau chiar lipsa unor unităţi sanitare care să acopere nevoile comunei;
 Generarea procesului de migrare spre mediul urban datorat lipsei locurilor de muncă
în rândul populaţiei active;
 Subutilizarea capacităţilor de producţie agricolă existentă în lipsa fondurilor pentru
dotarea cu echipamente specifice;
 Insuficienţa în exploatarea potenţialului de dezvoltare a silviculturii şi sectorului
zootehnic;
 Indice demografic negativ: rata crescută a mortalităţii şi scăzută a natalităţii;
 Venit scăzut pe cap de locuitor împreună cu o rată ridicată a şomajului generează
efecte negative asupra gradului de şcolarizare;
 Capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei;
 Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale tinere la mijloacele de informare datorată
numărului redus de persoane care au acces la echipament tehnologic;
 Numărul mare al persoanelor care nu au ocupaţie;
 Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea numărului de
turişti pe teritoriul acesteia;
 Insuficienţa sau lipsa serviciilor în partea de est a comunei;
 Zona Valea Teleajenului, parţial amenajată cu structuri turistice specifice: sate de
vacanţă, agroturism;
 Lipsa tehnologiilor moderne în agricultură şi industrie;
 Capital investiţional redus în agricultură;
 Practicarea agriculturii de subzistenţă;
 Nivel scăzut privind procesarea şi marketingul produselor agricole;
 Procesul lent de modernizare şi restructurare a agriculturii;
 Numărul redus de I.M.M. cu activităţi în domeniul prelucrării şi valorificării
produselor agro-alimentare;
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Încetinirea procesului de dezvoltare şi diversificare a economiei rurale;
Numărul redus de unităţi farmaceutice;
Insuficienţa infrastructurii de sănătate;
Lipsa unei politici economice la nivelul administrativ, pentru exploatarea
potenţialului local.
Stagnarea evoluţiei demografice a comunei Izvoarele urmată de procesul de
îmbătrânire, proces rezultat ca urmare a migraţiei populaţiei spre mediul urban,
navetism accentuat, şomaj în creştere şi lipsa formelor de pregătire profesională în
domeniile specifice economiei locale;
Lipsa educaţiei ecologice a populaţiei.

2.14 NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI
În vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei din comuna Izvoarele, sunt necesare
următoarele:
FONDUL CONSTRUIT
 Lucrări de întreţinere şi renovarea a fondului construit existent;
 Eliberarea de autorizaţii de construire emise pe baza proiectelor de specialitate;
 Sistematizarea şi organizarea fondului construit în viitor în scopul creării condiţiilor
optime de viaţă pentru populaţia locală.
UTILIZAREA TERENURILOR
 Dezvoltarea unei agriculturi intensive;
 Dezvoltarea activităţilor în domeniul zootehnic ce a cunoscut o dinamică pozitivă;
 Sprijinirea organizării de asociaţii ale producătorilor comunei pentru a beneficia de
oportunităţile care decurg din aceasta;
 Creşterea varietăţii activităţilor în domeniile zootehnice, agricole şi piscicole
generatoare de venit la bugetul local;
 Dezvoltarea activităţilor economice specifice locale profitând de varietatea şi
abundenţa resurselor supraterane;
 Valorificarea deşeurilor biodegradabile provenite din gospodării pentru creşterea
eficienţei transformării acesteia în compost (îngrăşământ agricol natural);
 Dezvoltarea agricuturii ecologic;
 Diversificarea producţiei agricole.
SPAŢII PLANTATE, AGREMENT ŞI SPORT
 Realizarea unor perdele de protecţie în zonele cu poluare fonică şi plantaţii de
aliniament de-a lungul căilor de comunicaţie principale;
 Amenajarea spaţiilor verzi publice, precum şi a celor de agrement, pe terenurile aflate
în domeniul public al comunei.
CIRCULAŢIE (REŢEA STRADALĂ ŞI TRAFIC)
 Modernizarea şi reorganizarea sistemului de circulaţii existent, conform normelor
legale privind organizarea circulaţiilor;
 Modernizarea intersecţiilor cu drumurile principale;
 Amenajarea unor spaţii destinate opririi mijloacelor de transport în comun, în afara
fluxului circulaţiei, de-a lungul drumurilor publice;
 Realizarea de alei pietonale în comună;
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Crearea unor legături mai bune între satul Chiriţeşti şi restul comunei prin
modernizarea şi amenajarea unor treceri peste cursul râului Teleajen.

ECHIPARE EDLITARĂ
 Realizarea reţelei de alimentare cu gaz metan;
 Realizarea reţelei de canalizare;
 Extinderea reţelei de apă potabilă;
ELEMENTE DE MEDIU
 Crearea unui management al deşeurilor;
 Crearea unui management industrial şi agricol;
 Folosirea echilibrată a resurselor de apă şi prevenirea poluării;
 Susţinerea şi informarea despre practicile de agricultură ecologică;
 Organizarea mecanismelor de colectare selectivă a deşeurilor;
 Proiecte pentru ameliorarea factorilor de mediu;
 Educarea populaţiei în vederea sublinierii importanţei impactului uman asupra
mediului, poluarea mediului;
 Implementarea unor politici locale pentru colectarea selectivă a deşeurilor.
PROFIL SOCIO-ECONOMIC
 Dezvoltarea sectorului terţiar agricol şi industrial de exploatare şi prelucrare a maselor
lemnoase, activitate de bază a zonei, pentru scăderea ratei şomajului şi satisfacerea
nevoilor de trai;
 Înfiinţarea unor unităţi de învăţământ şi servicii în zonele defavorizate, în special în
zona de est şi nord-est, în satul Chiriţeşti.
 Încurajarea accesului către fondurile Europene, surse de finanţare pentru proiecte de
dezvoltare a agroturismului, protejarea tradiţiilor istorice şi culturale;
 Iniţierea şi dezvoltarea unor activităţi de punere în valoare şi de dezvoltare a
meşteşugurilor;
 Implementarea unor proiecte de modernizare a infrastructurii în mediul rural;
 Creşterea şi îmbunătăţirea potenţialului oferit de domeniul învăţământului;
 Intreprindere acţiuni de reparare şi consolidare a construcţiilor socio-culturale;
 Accesul la un sistem educaţional perfomant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul
rural;
 Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale şi
crearea şanselor pentru reformarea persoanelor adulte;
 Înfiinţarea suficientă de locuri de muncă în domenii variate de activitate pentru
satisfacerea nevoilor de trai;
 Implementarea unor proiecte de modernizare a infrastructurii în mediul rural;
 Crearea unui cadru favorabil de atragere a investiţiilor prin retehnologizarea unor
intreprinderi;
 Dezvoltarea turismului de tranzit, datorită drumului naţional care traversează
comuna;
 Concesionarea terenurilor disponibile pentru diversificarea serviciilor turistice,
creşterea numărului de turişti şi a veniturilor;
 Dezvoltarea formelor de stimulare a angajărilor;
 Cooperare în domeniul educaţiei şi formării;
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Crearea unor noi oportunităţi de angajare şi corelarea educaţiei şi instruirii cu
cerinţele pieţii de muncă;
Alocarea de fonduri financiare pentru investiţii în infrastructura rutieră;
Atragerea de surse financiare pentru sistemul sanitar la nivel local;
Susţinerea programelor de informatizare;
Implementarea unor tehnici moderne de educaţie;
Implementarea mijloacelor de transport în comun elevilor din satele izolate (sat
Cerneşti, la nord);
Alocarea unor resurse financiare de către autorităţile locale destinate realizării unor
lucrări de reabilitare şi consolidare a clădirilor şi unităţilor de învăţământ şi sanitare.
Iniţierea unor programe pentru dezvoltarea sectorului de I.M.M. în domeniile de
productivitate şi servicii, specifice mediului rural;
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CAPITOLUL III - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE
În urma studiilor de fundamentare elaborate anterior şi concomintent cu prezentul P.U.G.
au fost formulate o serie de concluzii, care sunt prezentate în continuare.
Prin Studiul de Fundamentare Geotehnic sunt oferite recomandări cu privire la
proiectarea viitoarelor construcţii. Studiul relevă faptul că în comună există zone unde
viitoarele construcţii sunt permise cu restricţii sau unde construirea este interzisă pe viitor
(zonele în care s-au manifestat alunecări de teren, zonele neconstruite cu pante line şi
medii), zonele de protecţie sanitară cu regim sever ale surselor de apă (puţuri forate, staţii
de apă, rezervoare), zonele restrânse din intravilan unde se manifestă exces de umiditate,
precum şi perimetrele de protecţie ale monumentelor, cimitirelor şi liniilor electrice.
Prin Studiul istoric au fost efectuate cercetări cu privire la evoluţia în timp a localităţii,
identificându-se tipologii de parcelare şi trăsături ale fondului construit. Varietatea
cadrului natural, complexitatea repertoriului de clădiri datând din secolele XIX şi XX,
existenţa unor forme arhaice şi spectaculoase de decoraţiuni şi tipologii de locuire,
conferă comunei Izvoarele un status special. Având în vedere identitatea culturală
valoroasă a comunei, au fost enunţate recomandări pentru regulamentul de urbanism, ce
au ca scop menţinerea, protejarea elementelor de valoare istorică. Astfel, se încurajează
susţinerea identităţii localităţii, ca o premiză puternică a dezvoltării durabile.
Pe teritoriul comunei Izvoarele au fost perimetrate pentru a fi înscrise în Lista
Monumentelor istorice 3 ansambluri rurale, unul în satul Izvoarele, unul în satul
Homorâciu şi unul în satul Malul Vânăt.
Ansamblul rural protejat din din satul Izvoarele este situat în extremitatea vestică
a localităţii unde matricea stradală şi parţial parcelarul au păstrat configuraţia specifică
satelor moşneneşti. Ansamblul include şi clădirea bisericii cu terenul aferent şi se află
situată pe amplasamentul consemnat în harta de la 1791.
În satul Homorâciu şi saul Malul Vânăt ansamblurile protejate au fost propuse
pentru a se păstra şi proteja imaginea şi textura constituită începând cu sfârşitul secolului
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea prin apariţia în acest teritoriu a numeroase
prăvălii cu arhitectură deosebită.
În funcţie de modul de constituire al vetrei aşezărilor s-a propus delimitarea din
intravilanul actual al unor zone unde reglementările de urbanism care vor fi propuse
urmează să conserve configuraţia specifică pentru aşezările dezvoltate spontan, în mod
organic, anterior impactului pe care lotizările, consecinţa reformelor agrare, l-a produs în
dezvoltarea acestor localităţi.
Pentru zonele propuse în Lista Monumentelor Istorice ca ansambluri protejate
Regulamentul de Urbanism P.U.G. urmează să includă următoarele prevederi:
 actuala tramă stradală va fi menţinută şi păstrate zidurile de sprijin din piatră
şi terasările;
 uliţele secundare vor fi pietruite şi cu casiu pe mijloc;
 nu se vor corecta prospectele străzilor şi nici aliniamentele gardurilor;
 împrejmuirile vor fi executate cu uluci din lemn;
 curţile vor fi împietruite, pavate cu lespezi;
 se va folosi cu precădere învelitoare din şiţă sau ţiglă, limitându-se pe cât
posibil utilizarea învelitorii din tablă;
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 volumetria noilor clădiri vor avea gabarite care să nu depăşească 15 m lungime,
10 m lăţime, 6 m înălţime maxim la streaşină şi 11 m la coamă;
 acoperişurile vor avea patru pante şi panta în jur de 400;
 golurile faţadelor vor fi verticale;
 casele vor avea prispe şi foişoare cu stâlpi din lemn;
 tencuielile exterioare vor fi albe şi cu suprafaţa netedă;
 vor fi folosite socluri din piatră aparentă;
 casele situate în partea veche a localităţii nu se vor plasa cu faţada la trotuar şi
nici nu se vor trasa aliniamente;
 se vor păstra plantaţiile din jurul clădirilor, din interiorul ilourilor;
 nu se va depăşi procentul de 25% între suprafaţa construită a clădirilor şi
suprafaţa aferentă curţi-construcţii şi raportul de 0.3 între supărafaţa totală
desfăşurată a clădirilor raportată la suprafaţa curţi-construcţii; aceleaşi
prevederi sunt valabile şi pentru zonele delimitate din intravilanul localităţilor
corespunzătoare teritoriilor care s-au constituit printr-o dezvoltare organică
spontană anterior zonelor dezvoltate prin lotizare;
 pentru restul localităţii se vor respecta prevederile specifice pentru asemenea
situri rurale, respectarea aliniamentelor şi unui regim de înălţime caracteristic
mediului rural;
 nu se vor realiza îndiguirile agresive ale malurilor râurilor; când acest lucru nu
se poate fi evitat, se vor folosi placaje din piatră care să mascheze zidurile de
sprijin din beton;
 în cazuri cu totul excepţionale, în afara zonelor de rezervaţie când apare
necesitatea unei construcţii cu dimensiuni mai mari de 15 m x 10 m x 12 m se
vor face studii amănunţite astfel încât clădirile respective să nu fie percepute
din interiorul rezervaţiilor;
 păstrarea autenticităţii şi a peisajului cultural al localităţilor comunei Izvoarele
este obligatoriu pentru administraţia locală, judeţeană şi centrală.
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Pe teritoriul comunei Izvoarele în Lista Monumentelor Istorice a teritoriului judeţului
Prahova sunt înscrise 14 obiective :
MONUMENTE ISTORICE, conform Listei Monumentelor Istorice 2015. Sunt notate pe plan
Nr.
crt.

Nr. crt. LMI 2015

Cod LMI 2015

I

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

I

91

PH-I-s-B-16165
(Cod RAN 133811.01)

Asezare fortificata

sat Cernesti,
com. Izvoarele

" La Cetatuie"

Epoca bronzului
Cultura Menteoru

II

591

PH-II-m-B-16509

Casa Anghel Ciocea

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

611

sf. sec. XIX

Casa Alexandru Ciurila

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

65

sf. sec. XIX

126

sf. sec. XIX

III

587

PH-II-m-B-16510

IV

588

PH-II-m-B-16511

Casa Gheorghe O. Ene

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

V

589

PH-II-m-B-16512

Casa Dumitru Ionescu
azi Muzeul Satesc

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

158

prima jum.
sec. XIX

VI

590

PH-II-m-A-16513

Biserica "Adormirea
Maicii Domnului"

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

181

1743 - 1744, 1877 abside laterale

VII

592

PH-II-m-A-16514

Biserica "Sf. Voievozi"

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

108B

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

146

sf. sec. XIX

1854

VIII

593

PH-II-m-B-16515

Ruinele Conacului
Nae Gaftoi

IX

594

PH-II-m-B-16516

Casa Eufrosina Sacuiu

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

153

1898

X

595

PH-II-m-B-16517

Casa Constantin N.
Manolica

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

501

inc. sec. XX

XI

596

PH-II-m-B-16518

Casa Maria Ciobanu

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

502

sf. sec. XIX

570

inc. sec. XX
inc. sec. XX

XII

597

PH-II-m-B-16519

Casa Sevasta Zarna

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

XIII

598

PH-II-m-B-16520

Casa Ana Onea

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

584

698

PH-II-a-A-16607

Schitul Crasna

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

282A

inc. sec. XVIII
1824 - 1828

699

PH-II-m-A-16607.01

Biserica "Sf. Imparati
Constantin si Elena"

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

282A

1824 - 1828

Turn Clopotnita

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

282A

1824 - 1828

Fantana

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

282A

1824 - 1828

XIV
700
701

PH-II-m-A-16607.02
PH-II-m-A-16607.03

NOTA: Conform Studiului Istoric :
- Monumentele istorice cu codurile LMI PH-II-m-B-16516, LMI PH-II-m-B-16518,
LMI PH-II-m-B-16520 si LMI PH-II-m-B-16509 sunt disparute
- Monumentul istoric cu codul LMI PH-II-m-B-16511 a fost modificat in proportie de 90%
Pentru acestea nu au mai fost trasate zonele de protectie
În afară de monumentele identificate în Lista Monumentelor Istorice s-a identificat
şi doua situri arheologice (conform Punctului de vedere al Muzeului Judetean de Istorie
si Arheologie Prahova).
Nr. Cod RAN
Crt.

Denumire

"Asezarea Monteoru
Sat Cernesti,
133811.01
de la Cernesti comuna Izvoarele
(Cod LMI
La Cetatuie"
PH-I-s-B-16165)
"Cariera de huma" Sat Homoraciu
SIT 2
comuna Izvoarele
SIT 1

Adresa

Localitate

Datare

Punct aflat pe partea stanga a
raului Teleajen, pe dealul cel
Epoca bronzului si a doua epoca a fierului.
mai inalt (709 m), in partea de
in partea de nord a satului.
Punct aflat la aprox. 1 km
Epoca bronzului timpuriu
vest de " La Cetatuie",
pe terasa inalta vestica a
raului Teleajen.

Unul din situri se găseşte şi în Lista Monumetelor Istorice cu codul
LMI 2010 PH-I-s-B-16165, aflat în extravilan.
Cel de-al doilea sit (reperat) conţine complexe şi vestigii arheologice provenind
dintr-o cetăţuie fortificată cu val de pământ şi şanţ de apărare - aferentă culturii
Monteoru II-a, II-b (epoca Bronzului târziu sec. XIII H.r.) locuită de unul din cele mai
importante grupuri nord-tracice.
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De asemenea, prin Studiul istoric se propun spre clasare LMI o serie de edificii cu
valoare arhitecturală precum şi o serie de edificii cu valoare istorică pentru prezervare.
EDIFICII CU VALOARE ISTORICA SI ARHITECTURALA propuse pentru a fi clasate ca
monumente istorice, conform Studiu istoric
Sunt notate pe plan 1
6 - sat Izvoarele

8, 10 bis, 18, 22 - sat Izvoarele
28, 38 - sat Homoraciu
49, 51 - sat Malu Vanat
53 - sat Schiulesti
3, 4, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 24 - sat Izvoarele
27,33, 36, 39 - sat Homoraciu
42, 43, 44 - sat Malu Vanat
59 - sat Schiulesti

Edificii apartinand celui mai vechi repertoriu de
modele, cladiri cu un singur nucleu compozitional,
avand spatii deschise (prispe) partial sau total, de
regula, pe fatada principala si acoperis cu 4 pante
Edificii cu influente ale stilurilor baroc, romantic sau
neoromanesc. La acestea se remarca intentia de a
sublinia importanta nucleului de accent prin realizarea
unui acoperis tuguiat cu pante mai repezi decat cele ale
acoperisului nucleului de baza
Edificii care au primit influente ale stilului neoclasic
manifestate prin aparitia frontonului triunghiular la
foisor

EDIFICII CU VALOARE ISTORICA SI ARHITECTURALA, conform Studiu istoric
Sunt notate pe plan 1
15, 20 - sat Izvoarele
30, 35 - sat Homoraciu
45 - sat Malu Vanat
52, 55, 57, 58, 64, 67 - sat Schiulesti

Edificii apartinand celui mai vechi repertoriu de
modele, cladiri cu un singur nucleu compozitional,
avand spatii deschise (prispe) partial sau total, de
regula, pe fatada principala si acoperis cu 4 pante

11, 23 - sat Izvoarele
56, 60 - sat Schiulesti

Edificii cu influente ale arhitecturii din Transilvania,
reprezentate de acoperisul in doua pante

9 - sat Izvoarele
26, 29, 32 - sat Homoraciu
50 - sat Malu Vanat
63 - sat Schiulesti

Edificii cu influente ale stilurilor baroc, romantic sau
neoromanesc. La acestea se remarca intentia de a
sublinia importanta nucleului de accent prin realizarea
unui acoperis tuguiat cu pante mai repezi decat cele ale
acoperisului nucleului de baza

1, 2, 10, 13, 16, 17, 25 - sat Izvoarele
31, 34, 37 - sat Homoraciu
40, 41, 46, 47, 48 - sat Malu Vanat
54, 61, 62, 66 - sat Schiulesti

Edificii care au primit influente ale stilului neoclasic
manifestate prin aparitia frontonului triunghiular la
foisor

65 - sat Schiulesti
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Biserica din sat Schiulesti

Raport de mediu:
Au fost analizaţi toţi factorii de mediu cu problemele lor şi s-au stabilit obiective în
vederea dezvoltării Comunei Izvoarele:
 Se vor executa reţelele noi şi vor fi modernizate cele vechi necesare pentru a asigura
alimentarea cu apă şi canalizarea zonelor nou introduse în intravilan.
 Se vor asigura distanţele necesare pentru execuţia, exploatarea şi protecţia sanitară a
conductelor.
 Se vor monta vanele necesare pentru a asigura alimentarea cu apa continuă a
consumatorilor branşaţi.
 Se vor prevedea hidranţi de incendiu necesari pentru a asigura stingerea unui posibil
incendiu.
 Se vor monta apometre pentru înregistrarea debitelor de la consumatori.
 Vor fi construite staţiile de epurare propuse prin prezentul P.U.G.
 Se vor asigura, prin sistematizarea pe verticală şi gurile de scurgere amplasate pe
străzi, scurgerea apelor de ploaie în canalizarea nou propusă.
 Se va face o atentă coordonare a tuturor reţelelor edilitare din zonă, în primul rând
pentru a păstra calitatea apei potabile şi pentru a asigura o intervenţie rapidă în cazul
unei defecţiuni.
 Toate lucrările propuse se vor executa numai în baza proiectelor de specialitate şi
având la bază toate avizele necesare de la forurile competente.
Aspectele cele mai importante apărute prin această reactualizare a P.U.G.-ului sunt:
 revitalizarea, consolidarea şi dezvoltarea unor forme de turism practicate în
prezent (odihnă şi recreere, turism cultural);
 conturarea unor produse turistice specifice, originale, cu puternică amprentă
locală, care să individualizeze oferta turistică ca marcă distinctă, de maxim
impact;
 reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei, modernizarea
instalaţiilor de alimentare cu apă;
 construirea reţelei de canalizare şi a staţiilor de epurare;
 construirea reţelei de alimentare cu gaze natural;
 extinderea reţelelor de alimentare cu energie electrică şi modernizarea lor în
vederea dezvoltării comunei;
 aplicare spre o dezvoltare durabilă, în baza unor planuri negociate între toţi
actorii implicaţi şi în concordanţă cu prevederile documentaţiilor de dezvoltare
de rang superior;
 realizarea echipării echilibrate a teritoriului;
 încurajarea parteneriatelor public-privat în vederea înfiinţării de servicii
alternative şi realizării de investiţii;
 conservarea şi punerea în valoare a fondului construit protejat;
 accesarea de finanţări locale, guvernamentale, europene sau internaţionale
pentru realizarea de investiţii în infrastructură, învăţământ, cultură, sănătate
şi dezvoltare edilitară;
 realizarea lucrărilor de creştere a eficienţei energetice a clădirilor; existenţa
unui patrimoniu cultural-istoric;
 stabilizarea tinerilor prin: dezvoltarea construcţiei de locuinţe;
 crearea de noi locuri de muncă ca urmare a dezvoltării socio-economice;
 posibilitatea accesării de finanţări naţionale, europene sau internaţionale
pentru refacerea infrastructurii de educaţie şi dezvoltarea resurselor umane;
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 modernizarea şi extinderea reţelei stradale astfel încât să răspundă cerinţelor
noilor zone dezvoltate;
 dezvoltarea unui sistem integrat de management al deşeurilor care să includă
toate etapele unui sistem eficient-colectare selectivă la sursă, valorificarea
deşeurilor refolosibile, transport, depozitare conformă cu normele în vigoare
etc;
 utilizarea indicatorului “ciclu de viaţă al produsului” în conceptul
managementului integrat al deşeurilor;
 creşterea eficienţei utilizării resurselor naturale şi a energiei;
 introducerea surselor regenerabile de energie;
 implementarea sistemului de management de mediu la nivelul agenţilor
economici, din punct de vedere legislativ, structural şi organizatoric.
PROPUNERI SPECIFICE
Crearea, modernizarea infrastructurii fizice de bază:
 Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes
local (drumuri comunale, străzi şi alei din interiorul comunei);
 Realizarea unui sistem de canalizare (reţele de canalizare, staţii de epurare).
 Prima înfiinţare a reţelei publice de alimentare cu gaze naturale;
 Modernizarea şi extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă existent, care
se va extinde urmărind toată trama stradală existentă şi propusă;
3.2 EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI
Comuna Izvoarele este una din localităţile de patrimoniu rural ale ţării, din mai
multe puncte de vedere: ca obiect de arhitectură specifică, mod de viaţă şi de producţie,
parte a unei reţele de aşezări rurale, şi nu în ultimul rând, peisaj cultural, care trebuie
recuperat şi "preluat" în proiecte de dezvoltare contemporană.
Localitatea trebuie să îşi regăsească identitatea, să devină spaţiu locuibil, cu toate
facilităţile şi confortul secolului XXI: alimentare cu apă, cu electricitate, gaze, conectare
la noile tehnologii, drumuri, unităţi de învăţământ dotate corespunzător, asistenţă
medicală.
Pentru o evoluţie coerentă şi durabilă a localităţii se vor urmări o serie de direcţii
de dezvoltare, ce vor fi bazate pe valorificarea potenţialului istoric, natural, economic şi
uman existent pe teritoriul comunei.
Potenţial economic. În cadrul comunei există un procent semnificativ de terenuri agricole,
de calitate bună şi foarte bună care nu sunt exploatate la întregul lor potenţial. Se
încurajează realizarea unor parteneriate public-private, astfel încât să li se asigure sprijin
persoanelor ce nu dispun de utilaje performante.
Potenţialul natural. În cadrul comunei există un procent semnificativ de terenuri
forestiere, respectiv 56,37% din teritoriul administrativ. De asemenea, comuna este
traversată de ape curgătoare (pâraie), ale căror maluri pot fi amenajate.
Potenţial economic. Prin poziţionarea comunei în zona subcarpatică şi prin proximitatea
pădurilor, se pot dezvolta în viitor zone în care să se practice turismul de odihnă. De
asemenea, în zonele cu accesibilitate facilă se pot dezvolta şi activităţi terţiare. Se
încurajează pe viitor a se menţine activităţile agricole (cu ramurile zootehnice,
pomicultura, cultura cerealelor), silvicultura etc.
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Potenţial uman. Activităţile economice încurajate prin valorificarea potenţialului natural
al comunei pot genera locuri de muncă pentru populaţia activă, care în ultimii ani a migrat
către oraşele mari din ţară sau chiar spre alte ţări.
3.3 OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU
La nivelul P.A.T.J. Prahova, traseul drumului naţional DN 1A existent prezintă
probleme din punct de vedere al neadaptării unui trafic rutier eficient. P.A.T.J. Prahova
urmăreşte desfăşurarea unor lucrări pentru sporirea capacităţii portante. De la momentul
elaborării documentaţiei şi până în prezent traseul drumului naţional nu a fost modificat,
astfel încât DN 1A Bucureşti-Braşov traversează teritoriul comunei Izvoarele de la sud la nord,
prin estul satelor Malu-Vânăt, Homorâciu şi Izvoarele.
Conform P.A.T.J. Prahova comuna Izvoarele se află într-o zonă bogat irigată de căi
rutiere de interes DJ 102, DC 19A, DC 20, DC 21 şi DC 41, care se propun pentru modernizare.
O mai bună conexiune cu localităţile învecinate poate fi asigurată şi prin realizarea unei reţele
de transport public ce poate funcţiona ca rezultat al unui parteneriat public-privat.
Modernizarea circulaţiei rutiere şi promovarea unui transport public eficient poate
contribui semnificativ la dezvoltarea teritoriului comunei Izvoarele, generând fluxuri mai
intense de oameni, în scopul deplasărilor pentru muncă (atragere forţă de muncă).
Prin prezenta documentaţie nu sunt prevăzute mutaţii majore a terenurilor.
Dintre lucrările majore propuse în cadrul comunei este de menţionat extinderea
sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate menajere şi a staţiilor de epurare, în
vederea diminuării poluării mediului.
De asemenea, se propune şi introducerea reţelelor de alimentare cu gaze.
3.4 DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE
Profilul economic dominant al comunei Izvoarele este industrial dar există
posibilitatea şi premisa dezvoltării serviciilor şi a agro-turismului.
Atragerea disponibilului de forţă de muncă în sectorul de activităţi meşteşugăreşti şi
de agro-turism prezintă o soluţie avantajoasă datorită amplasării localităţii şi a resurselor
sale.
Prin prezenta documentaţie de urbanism sunt formulate reglementări care să
determine dezvoltarea unor noi activităţi şi să încurajeze menţinerea celor deja existente.
Activitatea economică va valorifica resursele solului şi subsolului, capacităţile existente şi
forţa de muncă.
3.4.1 Agricultura
Intravilanul nu a fost extins faţă de cel iniţial, prin urmare, resursele de terenuri
agricole (arabile, fâneţe, vii, păşuni) nu au fost diminuate.
Agricultura practicată în sectorul particular poatre fi dezvoltată pe viitor prin
implicarea autorităţilor publice, prin realizarea unor parteneriate public-private, astfel încât
să li se asigure sprijin persoanelor ce nu dispun de utilaje performante.
Dezvoltarea unei agriculturi durabile presupune punerea în valoare a suprafeţelor agricole
cu favorabilitate ridicată. Pe baza favorabilităţii naturale şi potenţate a fondului agricol
pentru anumite folosinţe şi culturi a fost evidenţiată evoluţia principalelor sectoare ale
producţiei agricole:
 cultura cerealelor şi a plantelor tehnologice – Culturile de porumb ocupă cea
mai mare suprafaţă din teritoriul comunei, îmbunătăţirea tehnicii agricole
putând îmbunătăţi randamentul producţiei. Creşterea culturilor de plante
tehnologice poate asigura diversificare surselor de venit în domeniul agricol.
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 zootehnia - subramură de bază a producţiei agricole se apreciază ca în
următorii 10 ani se va reface cantitativ şi calitativ, oferta naturală a suprafeţei
agricole asigurând condiţii de dezvoltare a efectivelor de animale – creşterea
Păsărilor şi Ovinelor reprezintă cele mai mari populaţii.
Pentru realizarea programelor de dezvoltare a producţiei vegetale şi animale se are
în vedere:

fertilizarea terenurilor agricole;

îmbunătăţirea gradului de dotare a agriculturii cu mijloace mecanice;
Dezvoltarea activităţilor de mecanizare a lucrărilor agricole constituie un factor de stabilitate
a producţiei agricole.
Relansarea producţiei agricole constituie o opţiune importantă în strategia de dezvoltare a
agriculturii. În acest sens s-au avut în vedere următoarele:
 atragerea şi stimularea producătorilor agricoli pentru a se organiza în sisteme
de cooperare şi asociere, în scopul aplicării unor tehnologii moderne;
 diversele forme asociative trebuie să cuprindă treptat şi cea mai mare parte a
producătorilor agricoli;
 constituirea la nivel judeţean a unor uniuni şi federaţii ale asociaţiilor şi
societăţilor agricole, care să apere interesele producătorilor agricoli;
 organizarea de centre (servicii) agricole puternice, care să aibă în sarcină
rezolvarea operativă a tuturor problemelor agricole;
 intensificarea activităţilor de industrializare casnică a produselor primare,
precum şi dezvoltarea micii industrii de prelucrare în mediul rural; dezvoltarea
spaţiilor de depozitare locală.
La nivelul comunei pot fi realizate capacităţi care pot prelucra şi valorifica produsele
agricole din sectorul vegetal şi din cel animal şi astfel, populaţia din principalele aglomeraţii
urbane din apropiere poate fi aprovizionată cu produse agroalimentare în stare proaspătă
obţinute în exploataţiile agricole din comună.
3.4.2 Silvicultura
Pe teritoriul comunei Izvoarele există zone forestiere, concentraţia cea mai mare a
fondului forestier aflându-se în partea de nord-vest a teritoriului administrativ. Vegetaţia
forestieră acoperă 56.37% din suprafaţa teritoriului administrativ şi este una dintre
componentele cele mai importante printre resursele naturale locale.
Structura pe folosinţe agricole pune în evidenţă predominanţa terenurilor de păduri
şi a terenurilor cu vegetaţie forestieră cu o suprafaţă estimată de 4.155 ha14 din totalul de
7.370,54 ha reprezentată de teritoriul administrativ al comunei Izvoarele.
3.4.3 Activităţi zootehnice
Creşterea animalelor se va putea practica în continuare în gospodăriilor individuale şi
forme organizate cu scop comercial – ferme pentru creşterea animalelor. Suprafeţele de
păşuni şi fâneţe justifică dezvoltarea sectorului zootehnic, care ar determina noi oportunităţi
privind produsele lactate, lână şi carne.

14

conform Institutului National de Statistică
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Oieritul şi apicultura sunt alte activităţi de bază ale locuitorilor dar creşterea
animalelor se află la stadiul de subzistenţă, pe raza comunei există doar o stană şi un saivan.
Pe teritoriul comunei Izvoarele sunt amplasate mai multe unităţi cu activităţi
agrohootehnice. În vestul satului Homorâciu este amplasat un ansamblu agro-turistic cu
unităţi agro-turistice şi de agrement, iar în satul Izvoarele este amplasată o păstrăvărie de-a
lungul pârâului Crasna având acces direct la drumul naţional DN 1A din est.
3.4.4 Servicii
Activitatea de prestare a serviciilor în cadrul comunei nu este puternic reprezentată.
Prin prezenta documentaţie de urbanism sunt reglementate zone mixte în care sunt permise
spaţii destinate serviciilor şi comerţului.
În vederea diminuării fenomenului de şomaj existent în rândurile populaţiei se
propune stimularea activităţilor de industrie mică, meştesugăreşti, chiar şi de construcţii,
care creează locurile de muncă, iar dintre aceştia sprijinirea, în mod deosebit, a acelora ce au
ca obiect principal de activitate serviciile, orientând excedentul de forţă de muncă spre
sectorul terţiar.
Pentru realizarea saltului calitativ în ceea ce priveşte valorificarea producţiei agricole
în afara consumului propriu al gospodăriei se propune:
 dezvoltarea unor capacităţi de producţie adaptate condiţiilor locale
 încurajarea activităţii de tip S.R.L., familiale sau individuale
 atragerea capitalului investiţional autohton.
3.4.5 Turism
În comuna Izvoarele există în prezent funcţiuni turistice, însă slab dezvoltate şi
promovate. În prezent se găsesc un număr de 2 unităţi de cazare (pensiuni agroturistice) cu
o capacitate de 34 de unităţi de cazare. Perioada anilor 1997-2005 s-a marcat prin numărul
cel mai mare de unităţi de cazare disponibile, din care o tabără pentru elevi cu o capacitate
de cazare de 220 locuri şi 3 pensiuni agroturistice, cu o capacitate de cazare de 38 locuri.
Până în prezent numărul locurilor de cazare a scăzut considerabil odată cu desfiinţarea atât
a taberei pentru copii cât şi diminuarea numărului de pensiuni. Lipsa de interes din partea
investitorilor a marcat astfel această perioadă, având ca rezultat degradarea bazelor turistice
existente şi a determinat scăderea numărului acestora. În acest sens potenţialul turistic al
zonei nu şi-a atins valoarea sa maximă, cu repercursiuni asupra economiei locale.
Comuna Izvoarele15 prezintă un teritoriu cu resurse naturale şi antropice dar, care are
probleme din punct de vedere al infrastructurii turistice. Totuşi, cadrul natural deosebit,
potenţialul natural, cultural şi istoric găzduieşte şi întruneşte condiţiile propice dezvoltării
diferitelor forme de turism. Principala zonă turistică în acest sens care trebuie luată în
considerare este cea a zonei văii Teleajenului de-a lungul căruia este favorizat agroturismul
montan.
Pe lista de investiţii pentru Comuna Izvoarele pentru anul 2012 se numără
amenajarea parcului de agrement din satul Schiuleşti16, amenajarea de parcuri noi (de
agrement) în satele Izvoarele şi Homorâciu şi construire bază sportivă multifuncţională tip II
în sat Schiuleşti17.

15

Date conform PATN. Secţiunea VIII. Zone cu resurse turistice.
Proiect finanţat în cadrul ”Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în
localităţi” instituit de Administraţia Fondului pentru Mediu.
17
Proiect finanţat în cadrul ”Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural”
instituit prin O.G. 7/2006 de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
16
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Prin strategia de dezvoltare a comunei se propune creşterea atractivităţii privind
activităţile de eco-turism. Conform P.A.T.J.18 satul Homorâciu intră în zona turistică a văii
Teleajenului unde este propusă dezvoltarea turismului rural iar în satul Schiuleşti este
propusă dezvoltarea unităţilor de cazare.
Alte demersuri19 în acest sens se realizează prin parteneriate active:
”Promovarea produselor turistice de pe Valea Teleajenului”. Prin parteneriat
între Unităţile Administrativ Teritoriale Izvoarele, Măneciu, Teişani, în vederea accesării de
finanţări nerambursabile derulate prin Programul Operaţional Regional, Axa5, Domeniul
Major de intervenţii 5.3 ”Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare,
în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, anul 2010.
Comuna Izvoarele prezintă un potenţial ridicat în ceea ce priveşte dezvoltarea
turismului de odihnă şi recreere, atât turismul rural cât şi turismul de circulaţie poate ajuta la
dezvoltarea economiei. Cadrul natural favorabil împreună cu arealele pitoreşti, coridoarele
turistice, locaţiile istorice şi tradiţiile locale fac posibilă dezvoltarea şi practicarea unor
activităţi recreative. Creşterea numărului de pensiuni rurale şi ferme agroturistice, dotarea
comunei cu echipamente specifice activităţilor turistice fac parte din obiectivele principale de
dezvoltare a turismului comunei.
Pentru crearea unor posibilităţi de dezvoltare a comunei Izvoarele, din punct de
vedere al turismului, trebuie avut în vedere şi amenajarea unei infrastructuri turistice
specifice, trebuie sesizate şi profitate oportunităţile create de traversarea drumurilor
naţionale pentru dezvoltarea turismului de tranzit, trebuie folosit în mod avantajos beneficiile
pe care le aduce cadrul natural şi potenţialul antropic. Avantaje precum agricultura
tradiţională, mediu de viaţă nepoluat, patrimoniul cultural, folcloric, istoric, tradiţii istorice şi
culturale, accesibilitate, forţă de muncă disponibilă prezintă punctele tari ale zonei. Produsele
agricole specifice zonei, situarea unor terenuri în zone favorabile investiţiilor prealabile,
zonele cu potenţial turistic naturale şi antropice, îndeletnicirile tradiţionale şi resursele
naturale sunt principalele obiective ce trebuie transformate în atuuri. Demersuri în acest sens
s-au efectuat prin accesarea fondurilor pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare a
agroturismului.
De asemenea, trebuie avut în vedere şi promovarea zonelor cu potenţial turistic şi a
zonelor cu valenţă pitorească care pot deveni obiective turistice precum Mănăstirea Crasna
situată la ieşirea din satul Schiuleşti, Lacul Păstrăvilor având statutul de pensiune agromontană cu profil pentru acvacultură şi agrement, situată în localitatea Izvoarele.
Turismul rural prezintă o componentă foarte importantă şi reflectă un potenţial
deosebit de dezvoltare reprezentând astfel o alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă
rurală, o modalitate de diversificare a activităţilor economice din mediul rural şi un factor de
stabilizare a populaţiei rurale.
Dezvoltarea turismului poate contribui la atenuarea dezechilibrelor apărute între
diverse zone, constituind şi o sursă de creştere a veniturilor populaţiei rurale. Segment
important al turismului rural este reprezentat de agroturism,dată fiind prezenţa unui număr
ridicat de gospodării agricole, localizate în zone cu valoare peisagistică ridicată unde sunt
păstrate tradiţiile şi obiceiurile străvechi. Având în vedere necesitatea reorientării unora
dintre aceste gospodării către activităţi non-agricole şi de obţinere a veniturilor suplimentare,
agroturismul poate fi o bună alternativă.
Susţinerea infrastructurii şi a serviciilor turistice este necesară din două motive: unul pentru
crearea şi promovarea unui turism competitiv în spaţiul rural, iar cel de-al doilea pentru
înfiinţarea unor reţele locale de promovare şi furnizare a acestor servicii, cu implicarea activă
a populaţiei rurale, în special a femeilor şi a tinerilor.
18

PATJ - Planşă turism. Propuneri.
Conform documentaţii H.C.L., Comuna Izvoarele, Consiliul Local.

19
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3.5 EVOLUŢIA POPULAŢIEI
Populaţia stabilă a comunei Izvoarele nu se preconizează a creşte semnificativ.
Totuşi, dacă economia localităţii va creşte în timp, există posibilitatea creşterii forţei de
muncă, respectiv a populaţiei de tranzit.
Evoluţia în perspectivă a numărului de locuitori va fi determinată de 3 categorii
principale de elemente:
 elemente demografice, luând în calcul posibilităţile de creştere naturală a
populaţiei în funcţie de evoluţia contingentului fertil şi de evoluţia probabilă a
indicilor de natalitate, de numărul populaţiei vârstnice şi a mortalităţii etc.;
 probabilităţile de ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă
existente şi posibil de creat, veniturile potenţiale pe care le pot oferi aceste
locuri de muncă;
 gradul de atractivitate al comunei, consecinţă directă a numărului şi calităţii
dotărilor publice, condiţiilor de locuit, a gradului de echipare edilitară.
Pentru stoparea sau diminuarea acestei tendinţe de migrare a populaţiei din comună,
se impune o politică de dezvoltare multilaterală a comunei prin consolidarea serviciilor
locale, diversificarea vieţii sociale şi crearea de oportunitaţi de dezvoltare pentru populaţia
sub 30 ani. Se încurajează dezvoltarea activităţilor din domeniile serviciilor, învăţământului,
transporturilor, construcţiilor şi a sectorului privat industrial.
3.6 ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI A TRANSPORTULUI ÎN COMUN
Reţeaua de drumuri din comuna Izvoarele se compune din:
- Drumuri Naţionale (DN 1A);
- Drumuri Judeţene (DJ 102);
- Drumuri comunale (DC 19A, DC 20, DC 21, DC 41);
- Străzi principale şi secundare (Ds-uri) ;
- Drumuri de exploatare (De-uri).
Accesul în comună se realizează prin drumul naţional DN 1A de la sud la nord,
conectând totodată comuna Izvoarele de satul Măneciu în nord şi oraşul Vălenii de Munte
la sud
Drumurile ce străbat localitatea Izvoarele sunt:
 DJ 102 – ce ajunge în localitatea Slănic şi pleacă din Homorâciu. Acest drum are un sistem
rutier din beton asfaltic;
 DC 20 – ce deserveşte satul Schiuleşti şi pleacă din DJ 102;
 DC 21 – ce deserveşte satul Izvoarele şi pleacă din DN 1A
 DC 19A – ce deserveşte satul Malu Vânăt şi satul Cerneşti şi pleacă din DN 1A;
 DC 41 – ce deserveşte satul Chiriceşti şi pleacă din DN 1A
DN 1A prezintă următoarele poziţii kilometrice:
- km 119+700 intersectează limita administrativă a comunei Izvoarele;
- km 119+790 intersectează limita intravilanului propus, satul Malu Vânăt;
- km 120+100 intersectează DC 19A;
- km 121+323 intersectează Magistrala CFR 304;
- km 122+310 intersectează DJ 102;
- km 123+037 intersectează limita intravilanului propus, satul Homorâciu;
- km 123+300 intersectează limita intravilanului propus, satul Izvoarele;
- km 124+750 intersectează DC 21;
- km 125+020 intersectează DC 41;
- km 125+550 intersectează limita intravilanului propus, satul Izvoarele şi limita
administrativă a comunei Izvoarele;
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DJ 102 prezintă următoarele poziţii kilometrice:
- km 45+169 intersectează limita administrativă a comunei Izvoarele;
- km 46+965 intersectează limita intravilanului propus, satul Schiuleşti;
- km 47+210 intersectează DC 20;
- km 47+405 intersectează limita intravilanului propus, satul Schiuleşti;
- km 48+573 intersectează limita intravilanului propus, satul Homorâciu;
- km 51+674 intersectează DN 1A şi se termină.
DC 19A prezintă următoarele poziţii kilometrice:
- km 0+000 intersectează DN 1A;
- km 0+828 intersectează limita intravilanului propus, satul Malu Vânăt;
- km 2+174 intersectează limita intravilanului propus, satul Cerneşti;
- km 3+500 intersectează limita intravilanului propus, satul Cerneşti;
- km 3+865 se termină.
DC 20 prezintă următoarele poziţii kilometrice:
- km 0+000 intersectează DJ 102;
- km 2+092 intersectează limita intravilanului propus, satul Schiuleşti şi se termină.
DC 21 prezintă următoarele poziţii kilometrice:
- km 0+000 intersectează DN 1A;
- km 3+767 intersectează limita intravilanului propus, satul Izvoarele;
- km 7+685 intersectează limita intravilanului propus, satul Schiuleşti şi se termină.
DC 41 prezintă următoarele poziţii kilometrice:
- km 0+000 intersectează DN 1A;
- km 1+145 intersectează limita intravilanului propus, satul Izvoarele;
- km 1+427 intersectează limita intravilanului propus, satul Chiriţeşti;
- km 1+529 intersectează limita intravilanului propus, satul Chiriţeşti;
- km 1+925 se termină.
INVENTARIEREA
CAILOR DE COMUNICATIE
INTRAVILAN
Drumuri nationale
Drumuri judetene
Drumuri comunale
Strazi principale
Strazi secundare
Strazi propuse pe trasee noi

PROFIL

LUNGIME

26 m
24 m
20 m
11 m
9m
11 m

5497 m
3514 m
8800 m
23138 m
13011 m
20126 m

26 m
24 m
20 m
7m

353 m
2964 m
6219 m
78742 m

EXTRAVILAN
Drumuri nationale
Drumuri judetene
Drumuri comunale
Drumuri de exploatare

BILANT TERITORIAL AL CIRCULATIILOR
CIRCULATII INTRAVILAN + EXTRAVILAN
Drum national modernizat
Drum judetean modernizat
Drum comunal modernizat
Strazi si drumuri propuse pe trasee noi
Drumuri de exploatare
TOTAL Cai de comunicatie

Total teritoriu administrativ
Total circulatii
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SUPRAFATA
8,75 ha
5,61 ha
11,22 ha
59,30 ha
55,12 ha
140,00 ha

SUPRAFATA
7370,54 ha
140,00 ha

PROCENTAJ
6,25 %
4,01 %
8,01 %
42,36 %
39,37 %
100,00 %

PROCENTAJ
100,00 %
1,90 %

Modernizarea reţelei de drumuri din comuna Izvoarele se propune astfel:
 Pentru modernizarea drumului naţional (DN 1A) se va folosi profilul
tip 1 – 1 pentru intravilan si profilul tip 2 – 2 la extravilan
Profilul tip 1 – 1 drum naţional in intravilan are: partea carosabila de 14,00 m (două
benzi pe sens), acostamente de 1,50 m pe ambele parti, sanţuri de 1,50 m pe ambele parti,
spatiu verde 1,50 m pe ambele parti si trotuare de 1,50 m pe ambele părţi. Distanta de la
axul drumului pana la aliniamentul propus va fi de 13,00 m iar fata de regimul de aliniere
va fi de minim 18,00 m.
Profilul tip 2 – 2 drum naţional in extravilan are: partea carosabila de 14,00 m (două
benzi pe sens), acostamente de 1,50 m pe ambele parti, sanţuri de 1,50 m pe ambele parti,
spatiu verde de 1,50 m pe ambele parti si pistă biciclişti 1,50 m pe amble părţi. Distanta
de la axul drumului pana la aliniamentul propus va fi de 13,00 m.
 Pentru modernizarea drumului judeţean (DJ 102) se va folosi profilul
tip 3 – 3 pentru intravilan si profilul tip 4 – 4 la extravilan
Profilul tip 3 – 3 drum judeţean în intravilan are: partea carosabila de 7,00 m;
acostamente de 0,50 m pe ambele parti, rigole de 1,00 m pe ambele parti, spatiu verde
0,50 m pe ambele parti si trotuare de 1,00 m. Distanta de la axul drumului pana la
aliniamentul propus va fi de 6,50 m iar fata de regimul de aliniere va fi de minim 9,50 m.
Profilul tip 4 – 4 drum judeţean în extravilan are: partea carosabila de 7,00 m,
acostamente de 1,00 m pe ambele parti, santuri de 1,50 m pe ambele parti, spatiu verde
de 1,50 m pe ambele parti, pistă biciclişti 1,50 m pe amble părţi, spatiu verde de 0,50 m
pe ambele parti, trotuare de 1,00 m pe ambele parti si spatiu verde de 1,50 m pe ambele
parti. Distanta de la axul drumului pana la aliniamentul propus va fi de 12,00 m.
 Pentru modernizarea drumurilor comunale (DC 19A, DC 20, DC 21 şi DC 41) se va folosi
profilul tip 5 – 5 pentru intravilan si profilul tip 6 – 6 la extravilan.
Profilul tip 5 – 5 drumuri comunale in intravilan are: partea carosabila de 6,00 m,
acostamente de 0,50 m pe ambele parti, rigole carosabile de 1,00 m pe ambele parti,
spatiu verde de 0,50 m pe ambele parti si trotuare de 1,00 m pe ambele parti. Distanta de
la axul drumului pana la aliniamentul propus va fi de 6,00 m iar fata de regimul de aliniere
va fi de minim 9,00.
Profilul tip 6 – 6 drumuri comunale in extravilan are: partea carosabila de 6,00m,
acostamente de 0,50 m pe ambele parti, rigole de 1,00 m pe ambele parti, spatiu verde
de 1,50 m pe ambele parti, trotuare de 1,00 m pe ambele parti si spatiu verde de 3,00 m
pe ambele parti. Distanta de la axul drumului pana aliniamentul propus va fi de 10,00 m
 Pentru modernizarea strazilor principale la intravilan se va folosi profilul tip 7 – 7
Profilul tip 7 – 7 strazi principale are: partea carosabila de 6,00 m, acostamente de
0,50 m pe ambele parti, rigole de 1,00 m pe ambele parti si trotuare de 1,00 m pe ambele
parti. Distanta de la axul drumului pana la aliniamentul propus va fi de 5,50 m iar fata de
regimul de aliniere va fi de minim 8,50 m.
 Pentru modernizarea strazilor secundare la intravilan se va folosi profilul tip 8 – 8
Profilul tip 8 – 8 strazi secundare are: partea carosabila de 5,50 m, acostamente de
0,50 m pe ambele parti, rigola de 1,00 m pe o parte si trotuar de 1,00 m pe cealalta parte.
Distanta de la axul drumului pana aliniamentul propus va fi de 4,25 m iar fata de regimul
de aliniere va fi de minim 7,25 m.
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 Pentru străzi propuse pe trasee noi se va folosi profilul tip 9 – 9
Profilul tip 9 – 9 strazi propuse are: partea carosabila de 6,00 m, acostamente de
0,50 m pe ambele parti, rigole de 1,00 m pe ambele parti si trotuare de 1,00 m pe ambele
parti. Distanta de la axul drumului pana la aliniamentul propus va fi de 5,50 m iar fata de
regimul de aliniere va fi de minim 8,50 m.
 Pentru drumurile de exploatare din comuna Izvoarele la extravilan se va folosi
profilul tip 10 – 10
Profilul tip 10 – 10 drumuri de exploatare are: partea carosabila de 5,50 m,
acostamente de 0,75 m pe ambele parti si rigole de 1,00 m pe ambele parti. Distanta de
la axul drumului pana la aliniamentul propus va fi de 4,50 m.
Amenajarea corespunzatoare a profilurilor transversale se poate face prin corectari
sau retrageri de garduri, fara demolari de cladiri, iar lucrarile de intretinere si reparatii ale
strazilor se vor programa si executa conform normativului de specialitate.
Proiectarea intersectiilor noi si amenajarea celor existente se face tinandu-se seama
de fluxurile de circulatie, de relatiile dintre curentii de trafic, de conditiile de vizibilitate si
de siguranta a circulatiei, amenajarea cailor de acces la drumurile publice facandu-se cu
acordul prealabil al administratorului drumului public si al politiei rutiere. In functie de
intensitatea traficului, drumurile publice vor fi prevazute cu statii amenajate in afara
fluxului circulatiei, pentru oprirea mijloacelor de transport in comun. Semnalizarea
unitara si amenajarea acestora se asigura de catre consiliile locale in intravilan si de catre
consiliile judetene in extravilan, indiferent de categoria drumului.
Amplasarea statiilor de transport in comun se face la propunerea administratiei
publice locale, cu avizul administratorului drumului si al politiei rutiere. Parcarea
autovehiculelor este admisa, de regula, in zonele special amenajate, in afara benzilor de
circulatie si a trotuarelor.
Autoritatile administratiei publice locale si politia rutiera au obligatia de a
reglementa parcarea si stationarea pe strazi. Nu este admisa oprirea si parcarea pe benzile
de circulatie ale drumurilor judetene. Parcarea/gararea la domiciliu facandu-se in mod
curent in curtile locuintelor, se impune cu prioritate amenajarea de parcaje la dotarile
existente si impunerea asigurarii locurilor de parcare la constructiile noi, conform
Regulamentului General de Urbanism.
Zona drumului public cuprinde : ampriza, zonele de siguranta si zonele de
protectie.
Ampriza drumului este suprafata de teren ocupata de elemente constructive ale
drumului : parte carosabila , trotuare , piste pentru ciclisti , acostamente , santuri , rigole
, taluzuri , santuri de garda , ziduri de sprijin si alte lucrari de arta.
Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a
amprizei drumului , destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera , pentru plantatie
rutiera sau alte scopuri legate de intretinerea si exploatarea drumului , pentru siguranta
circulatiei ori pentru protectia proprietatilor situate in vacinatatea drumului. Din zonele
de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe si
intersectii , precum si suprafetele ocupate de lucrari de consolidari ale terenului drumului
si altele asemenea. Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranta
este interzisa.Limitele zonelor de siguranta a drumurilor, podurilor si viaductelor, in cale
curenta si aliniament, sunt:
- 1,50 m de la marginea exterioara a santului, pentru drumului situate la nivelul terenului;
- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;
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- 3,00m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea pana
la 5,00 m
- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai
mare de 5,00 m.
Zonele de protectie sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta
a zonelor de siguranta, necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului.
Zonele de protectie raman in gospodarirea persoanelor juridice sau fizice care le
au in administrare sau in proprietate , cu obligatia ca acestea , prin activitatea lor , sa nu
aduca prejudicii drumului sau derularii in siguranta a traficului prin :
a) neasigurarea scurgerii apelor in mod corespunzator
b) executarea de constructii , imprejmuiri sau plantatii care sa provoace
inzapezirea drumului sau sa impiedice vizibilitatea pe drum
c) executarea unor lucrari care pericliteaza stabilitatea drumului sau modifica
regimul apelor subteran sau de suprafata.
Pentru orice lucrare în zona de protecţie a drumului naţional se va solicita avizul
C.N.A.I.R. S.A.
Transportul de calatori se desfasoara pe DN 1A cu atobuzele SCTC Valenii de Munte
si cu trenul pe ruta Ploiesti Sud-Maneciu.
Mijloacele de publicitate sau reclama, existente sau in curs de executie, pentru care
nu s-au obtinut acordul prealabil si autorizatia administratorului drumului de amplasare
si/sau de acces la zona drumului public, se vor desfiinta de catre detinatori, pe cheltuiala
acestora, in termenul stabilit de administratorul drumului, respectiv de la data la care
administratorul drumului a notificat ca a luat la cunostinta de amplasarea lor.
Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanta:
a) in localitate, mai mica de 150 m, calculata de la intrarea, respectiv iesirea din
intersectie;
b) in afara localitatii, mai mica de 250 m, calculata de la intrarea, respectiv iesirea
din intersectie.
Se interzice obturarea vizibilitatii indicatoarelor rutiere prin amplasarea
constructiilor, instalatiilor, panourilor publicitare, plantatiilor rutiere si a oricaror alte
obstacole.

Reglementarile in domeniul circulatiei au avut la baza in principal prevederile din:
- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- Ordonanta nr. 79/30.08.2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;
- Ordinul Ministerului Transporturilor nr.50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor din localitatile rurale.
Pe calea ferata se asigura transportul atat de marfuri cat si de calatori.
Zonele fevoriare de care se vor tine seama :
- conform Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 , cap IV , art. 25 , al (2)
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aprobata cu Legea nr. 89/1999 , institue zona de siguranta a infrastructurii feroviare
publice. Ea cuprinde fasiile de teren , situate de o parte si de alta a caii ferate , avand
limita de 20,00 m distanta , masurata din axul caii ferate. Deasemeni H.G. nr. 581/1998
precizeaza ca „CFR” S.A. are dreptul sa utilizeze zona de siguranta a infrastructurii
feroviare pentru amplasarea instalatiilor de semnalizare , de siguranta circulatiei , a
instalatiilor si lucrarilor de protectie a mediului , constructiile si instalatiile neferoviare
fiind strict interzise. In situatia in care , zona de siguranta include teren in proprietate
privata , in caz de nevoie C.N.C.F. „CFR” S.A. poate initia procedura de expropriere
pentru cauza de utilitate publica , in conditiile legii.
- conform Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 , cap IV , art. 25 , al (4)
aprobata cu Legea nr. 89/1999 , institue zona de protectie a infrastructurii feroviare
publice care cuprinde terenurile limitrofe , situate de o parte si de alta a axei caii ferate ,
indiferent de proprietar , in limita a maxim 100,00 m de la axa caii ferate , precum si
terenurile destinate sau care servesc , sub orice forma , la asigurarea functionarii
acesteia.
In zona de protectie a infrastructurii feroviare se interzice :
 amplasarea oricaror constructii , fie cu caracter temporar ,
depozitarea de materiale sau infiintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea liniei si a
semnalelor feroviare
 utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare rosie , galbena ,
verde sau albastra , care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara
 efectuarea oricaror lucrari , care , prin natura lor , ar putea provoca
alunecari de teren , surpari sau afectarea stabilitatii solului , inclusiv prin taierea
copacilor , arbustilor , extragerea de materiale de constructii , sau prin modificarea
echilibrului freatic.
 depozitarea necorespunzatoare de materiale , substante sau
deseuri care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca
degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protectie a acestuia , precum si a
conditiilor de desfasurare normala a traficului feroviar.
- zona cadastrala CFR , este terenul proprietate publica a statului sau
proprietate privata „CFR” S.A. , cu limita variabila , asa cum a fost el expropiat , respectiv
, cumparat , pentru construirea caii ferate. Limita zonei cadastrale CFR se gaseste in
arhivele Regionalelor de cale ferata.
Comuna dispune de transport pe calea ferată simplă neelectrificată, magistrala
304, staţia CF fiind gara din satul Homorâciu, pe traseul Ploieşti - Măneciu.
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BILANT ZONA CADASTRALA CFR
(conform Registrului de cale ferata pentru comuna Izvoarele)

SUPRAFATA TOTALA TERENURI CALE FERATA =
9.1911 ha
KM 41+120  KM 47+450
din care ,
INTERVAL
TEISANI – HOMORACIU
KM 41+120  KM 42+668

STATIA
HOMORACIU
KM 42+668  KM 43+585

INTERVAL
HOMORACIU – MANECIU
KM 43+585  KM 47+450

Suprafata = 1.9011 ha
– DOMENIU PUBLIC
din care,

Suprafata = 2.2175 ha
din care,
Suprafata = 1.7913 ha
– DOMENIU PUBLIC
Suprafata = 0.4262 ha
– DOMENIU PRIVAT
INTRAVILAN
EXTRAVILAN
= 2.2175 ha
= 0.000 ha

Suprafata = 5.0725 ha
– DOMENIU PUBLIC
din care,

INTRAVILAN
= 1.7919 ha

EXTRAVILAN
= 0.1092 ha

INTRAVILAN
= 4.7525 ha

EXTRAVILAN
= 0.3200 ha

Din aceste suprafete 8.7619 sunt la intravilan , respectiv 0.4292 la extravilan.
LIMITA
TERITORIU ADMINISTRATIV
INTRAVILAN EXISTENT

INTRAVILAN PROPUS

POZITII KILOMETRICE
DE LA
PANA LA
KM 41+120
KM 47+450
KM 42+220
KM 43+670
KM 44+350
KM 45+050
KM 45+625
KM 47+450
KM 41+215
KM 45+250
KM 45+580
KM 47+450

3.7 INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL
3.7.1 Limita propusă a intravilanului
Limita propusă a intravilanului a fost conturată ţinându-se cont de următorii factori:
 Rectificarea limitei aprobate a intravilanului, conform P.U.G. 1999, pe limite
cadastrale;
 Includerea în intravilan a terenurilor Primăriei, la iniţiativa reprezentanţilor autorităţii
publice locale, în vederea amenajării unui parc de agrement (în Trup1 prin extinderea
intravilanului)
 Includerea sau extindere unor trupuri de intravilan pe care sunt propuse echipamente
ale sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, respectiv gospodării de apă şi staţii
de epurare ( în T29 – rezervor apă existent, T30 – rezervor apă propus, T31 – rezervor
apă propus, T32 – staţie de epurare propusa, T5 – staţie de epurare propusa, T6 –
rezervor apă propus);
 Introducerea în intravilan a zonelor în care există pe viitor intenţii de dezvoltare din
partea diverşilor investitori (zone de locuinţe, zone industriale şi de servicii).
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 Limita de proprietate
Suprafaţa totală a intravilanului propus de 1.016,83 ha20 conform Procesul Verbal de
Recepţie OCPI nr. 144/23.01.2015 este formată din :
- Suprafaţa intravilanului existent avizat O.C.P.I. conform PV de receptie
nr.144/23.01.2015 de 1017.45 ha
- Suprafaţa cu care se micşorează intravilanul existent de 0,62 ha
Suprafaţa cu care se micşorează intravilanul existent este de 0,62 ha, fiind rezultată
din diferenţa dintre suprafeţele propuse a fi introduse în intravilan şi cele propuse a fi
scoase din intravilan, după cum urmează :
- Suprafeţe propuse a fi introduse în intravilan de 101,68 ha;
- Suprafeţe propuse a fi scoase din intravilan de 102,30 ha.
Suprafaţa totală de teren propusă pentru a fi atrasă în intravilan este de 101,68 ha, din care
46,85 ha pajişti (10,88 ha păşuni si 35,97 ha fâneţe);
Suprafaţa totală de teren propusă pentru a fi scoasă din intravilan este de 102,30 ha, din
care 47,10 ha pajişti (15,33 ha păşuni si 31,77 ha fâneţe);
Se constată că suprafaţa de pajişti propusă pentru a fi atrasă în intravilan este mai
mică decât suprafaţa de pajişti propusă pentru a fi scoasă din intravilan, astfel încât
suprafaţa totală de pajişti din extravilanul localităţii Izvoarele nu se diminuează, dorinduse doar o reamplasare a acestor suprafeţe pe zone de interes.

20

conformMemoriul Tehnic elaborat de S.C. Protelco S.A., pentru care s-a obţinut Procesul Verbal de Recepţie
OCPI nr. 144/23.01.2015.
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Trupurile au fost reorganizate astfel:
CENTRALIZATOR AL TRUPURILOR COMPONENTE PE SATE
TRUPURI INTRAVILAN
SAT IZVOARELE
TRUP 1 - TRUP PRINCIPAL (UTR 1a UTR 1d)
TRUP 18 - Zona institutii si servicii (UTR 18)
TRUP 19 - Rezervor apa existent (UTR 19)
TRUP 20 - Zona institutii si servicii (UTR 20)
TRUP 21 - Canton silvic Valea Mare (UTR 21)
TRUP 22 - Cabana forestiera (UTR 22)
SAT SCHIULESTI
TRUP 1 - TRUP PRINCIPAL (UTR 1e, UTR 1f)
TRUP 23 - Cabana Moasa (UTR 23)
TRUP 24 - Casa Padurarului (UTR 24)
TRUP 25 - Captare apa Schiulesti existenta (UTR 25)
TRUP 26 - Manastirea Crasna (UTR 26)
TRUP 27 - Gospodarie apa existenta (UTR 27)
TRUP 28 - Ferma ovine (UTR 28)
SAT HOMORACIU
TRUP 2 - TRUP PRINCIPAL (UTR 2c UTR 2e)
TRUP 29 - Rezervor apa existent (UTR 29)
TRUP 30 - Rezervor apa propus (UTR 30)
SAT MALU VANAT
TRUP 2 - TRUP PRINCIPAL (UTR 2a, UTR 2b)
TRUP 31 - Rezervor apa propus (UTR 31)
TRUP 32 - Statie de epurare propusa (UTR 32)
TRUP 3 - A.P.A.S.C.O. (UTR 3)
TRUP 6 - Rezervor apa propus (UTR 6)
SAT CERNESTI
TRUP 4 - TRUP PRINCIPAL (UTR 4)
TRUP 5 - Statie de epurare propusa (UTR 5)
TRUP 7 - Centrala Hidroelectrica (UTR 7)
TRUP 8 - Castel de apa si saivan (UTR 8)
SAT CHIRITESTI
TRUP 10 - TRUP PRINCIPAL (UTR 10)
TRUP 9 - Locuire (UTR 9)
TRUP 11 - Saivan oi (UTR 11)
TRUP 12 - Saivan oi (UTR 12)
TRUP 13 - Saivan oi (UTR 13)
TRUP 14 - Zona institutii si servicii (UTR 14)
TRUP 15 - Zona institutii si servicii (UTR 15)
TRUP 16 - Zona institutii si servicii (UTR 16)
TRUP 17 - Locuire (UTR 17)

SUPRAFATA
348.30 ha
1.17 ha
0.09 ha
0.53 ha
0.10 ha
0.72 ha

34.51 %
34.254 %
0.115 %
0.009 %
0.052 %
0.010 %
0.071 %
16.60 %

168.79 ha
15.935 %
0.005 %
0.028 %
0.012 %
0.410 %
0.032 %
0.178 %

162.03 ha
0.05 ha
0.28 ha
0.12 ha
4.17 ha
0.33 ha
1.81 ha
304.75 ha
304.50 ha
0.13 ha
0.12 ha

29.97 %
29.946 %
0.012 %
0.012 %

11.74 %

119.39 ha
107.45 ha
0.12 ha
0.15 ha
11.63 ha
0.04 ha

10.565 %
0.012 %
0.015 %
1.144 %
0.004 %

5.15 %

52.34 ha
50.26 ha
0.09 ha
0.68 ha
1.31 ha

4.945 %
0.009 %
0.067 %
0.129 %

20.65 ha
9.36 ha
1.41 ha
0.10 ha
0.35 ha
0.12 ha
0.30 ha
0.25 ha
0.68 ha
8.08 ha

TERITORIUL INTRAVILAN
TERITORIUL EXTRAVILAN
U.A.T. COMUNA IZVOARELE
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2,03 %
0.920 %
0.139 %
0.010 %
0.034 %
0.012 %
0.030 %
0.025 %
0.067 %
0.795 %

1 016.83 ha
6 353.71 ha
7 370.54 ha

13.80 %
86,20%
100,00 %

CENTRALIZATOR AL TRUPURILOR COMPONENTE
Trupuri intravilan
TRUP 1 - Trup principal - Izvoarele, Schiulesti
TRUP 2 - Trup principal - Homoraciu, Malu Vanat
TRUP 3 - A.P.A.S.C.O.
TRUP 4 - Trup principal - Cernesti
TRUP 5 - Statie de epurare propusa
TRUP 6 - Rezervor apa propus
TRUP 7 - Centrala Hidroelectrica
TRUP 8 - Castel de apa si saivan
TRUP 9 - Locuire
TRUP 10 - Trup principal - Chiritesti
TRUP 11 - Saivan oi
TRUP 12 - Saivan oi
TRUP 13 - Saivan oi
TRUP 14 - Zona institutii si servicii
TRUP 15 - Zona institutii si servicii
TRUP 16 - Zona institutii si servicii
TRUP 17 - Locuire
TRUP 18 - Zona institutii si servicii
TRUP 19 - Rezervor apa existent
TRUP 20 - Zona institutii si servicii
TRUP 21 - Canton silvic Valea Mare
TRUP 22 - Cabana forestiera
TRUP 23 - Cabana Moasa
TRUP 24 - Casa Padurarului
TRUP 25 - Captare apa existenta
TRUP 26 - Manastirea Crasna
TRUP 27 - Gospodarie apa existenta
TRUP 28 - Ferma ovine
TRUP 29 - Rezervor apa existent
TRUP 30 - Rezervor apa propus
TRUP 31 - Rezervor apa propus
TRUP 32 - Statie de epurare propusa

Suprafata
510,33 ha
411,95 ha
11,63 ha
50,26 ha
0,09 ha
0,04 ha
0,68 ha
1,31 ha
1,41 ha
9,36 ha
0,10 ha
0,35 ha
0,12 ha
0,40 ha
0,25 ha
0,68 ha
8,08 ha
1,17 ha
0,09 ha
0,53 ha
0,10 ha
0,72 ha
0,05 ha
0,28 ha
0,12 ha
4,17 ha
0,33 ha
1,81 ha
0,13 ha
0,12 ha
0,12 ha
0,15 ha

Procent
50,18%
40,51%
1,14%
4,94%
0,01%
0,01%
0,07%
0,13%
0,14%
0,92%

TOTAL SUPRAFATA INTRAVILAN

1016,83 ha

100,00 %

TERITORIUL INTRAVILAN
TERITORIUL EXTRAVILAN
U.A.T. COMUNA IZVOARELE

1016,83 ha
6 353,71 ha
7 370,54 ha

13,80%
86,20%
100,00 %

0,01%
0,03%
0,01%
0,04%
0,02%
0,07%
0,80%
0,12%
0,01%
0,05%
0,01%
0,07%
0,01%
0,03%
0,01%
0,41%
0,03%
0,18%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

3.7.2 Zonificare funcţională
Zonele funcţionale sunt determinate de activităţile dominante aferente.
Faţă de funcţiunile existente, care au fost în mare parte menţinute, au fost propuse
zone mixte, zone verzi publice cu acces nelimitat, zone pentru instituţii şi servicii de
interes public. În principiu, zonele mixte au fost marcate în zonele centrale ale fiecărui sat
din comună, sau în cele de extindere a intravilanului.
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Funcţiunea dominantă a comunei rămâne cea de locuire, însă dezvoltările
complexelor agrozootehnice şi cele pentru industrie joacă un rol important în creşterea
economică comunei.
Zona de instituţii publice şi servicii se regăseşte în toate satele în zonele cu
accesibilitate bună din arterele principale sau stabilite în urma unor documentaţii de
urbanism avizate.
Zona mixtă de locuinţe şi instituţii şi servicii este propusă ca şi cea pentru instituţii şi
servicii, în zonele centrale ale satelor componente, având accesibilitate ridicată din străzile
principale.
Zona pentru industrie şi depozitare se regăsesc cu preponderenţă în satul Malul
Vânăt, adiacentă Căii Ferate, şi în Trupul 3, unde există şantierul APASCO.
Zona pentru construcţii aferente lucrărilor edilitare este constituită din staţiile de
epurare prin Planuri Urbanistice Zonale şi prin prezenta documentaţie, şi din gospodăriile de
apă existente, rezervoarele de apă propuse.
Zona de gospodărie comunală conţine cele patru cimitire din comună : Sat Schiuleşti
– acces la DC 20, sat Izvoarele – acces la DC 41, sat Homorâciu – acces la strada Colţul Mare,
sat Malu Vânăt – acces la strada Izlazului.
Zona de activităţi agricole este constituită dintr-o ferma ovine amplasată în trupul
izolat T28 în sudul satului Schiuleşti, dintr-o păstrăvărie aflată pe malul Pârâului Crasna în
satul Izvoarele cu acces secundar din DN 1A şi din 4 saivane aflate în Trupurile 8, 11, 12,13.
Zona de spaţii verzi cu acces nelimitat este reprezentată de spaţiul verde public (parc)
reglementat printr-o documentaţie de urbanism de tip P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 6 din
30.01.2009 alături de un teren de sport, aflate în extremitatea vestică a Satului Schiuleşti,
precum şi un teren de sport în satul Izvoarele.
Zone de agrement şi sport se regăseşte atât în Satul Schiuleşti cât şi în sat Izvoarele (
partea de nord), sat Homorâciu şi sat Cerneşti.
3.7.3 Bilanţ teritorial zone funcţionale
Repartizarea suprafeţelor din intravilanul propus pe zone funcţionale, raportat la
zonele funcţionale din intravilanul existent este evidenţiată în bilanţul teritorial de mai
jos:
EXISTENT

BILANT TERITORIAL INTRAVILAN
COMUNA IZVOARELE

Conform masuratori P.V. nr. 144/ 2015
din data 23.01.2015

SUPRAFATA

ZONA FUNCTIONALA
Zona centrala
Zona institutii si servicii

Zona locuinte

SUPRAFATA

PROCENT

22,21 ha

2,18 %

7,71 ha

- ha

-%

25,79 ha

2,54 %

880,95 ha

86,59 %

793,24 ha

78,01 %

0,76 %

26,10 ha

2,57 %

18,94 ha

1,86 %

unitati industriale

14,04 ha

1,38 %

13,95 ha

1,37 %

unitati agricole

12,06 ha

1,19 %

4,99 ha

0,49 %

14,15 ha

1,39 %

14,68 ha

1,44 %

- ha

-%

63,94 ha

6,29 %

Zona mixta agrement, institutii si servicii

7,96 ha

0.78 %

- ha

-%

Zona mixta agrement, locuinte, institutii si servicii

0,22 ha

0,02 %

- ha

-%

Zona gospodarie comunala / cimitire

7,87 ha

0,77 %

3,01 ha

0,30 %

- ha

-%

2,96 ha

0,29 %

Zona unitati industriale si agricole, din care:

Zona spatii verzi amenajate, perdele de protectie, sport si agrement
Zona mixta locuinte, institutii si servicii

Zona echipare edilitara

55,75 ha

5,48 %

85,80 ha

8,44 %

circulatie rutiera

51,43 ha

5,06 %

79,31 ha

7,80 %

circulatie feroviara

4,32 ha

0,42 %

6,49 ha

0,64 %

2,24 ha

0,22 %

0,76 ha

0,07 %

1017,45 ha

100 %

1016,83 ha

100 %

Zona cailor de comunicatii, din care :

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape)
TOTAL INTRAVILAN COMUNAIZVOARELE
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3.8 MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE
Conform P.A.T.J. Prahova, comuna Izvoarele se află într-o zonă ce necesită lucrări de
reabilitare a solurilor, de combatere a eroziunii solurilor şi de stabilizare a terenurilor. În
planul de apărare împotriva dezastrelor al comunei Izvoarele se evidenţiază 2 zone
inundabile, unul de-a lungul râului Teleajen cu caracter torenţial eroziv şi cel de-al doilea dea lungul pârâului Crasna (afluent dreapta), zone care pe anumite porţiuni prezintă şi areale
cu exces de umiditate.
Localitatea se află în zona seismică B (Ks = 0,31 – 0,80 , peste 0,80 – în zonele deja
alunecate şi local sub 0,31 - în zonele cu risc scăzut-mediu).
Conform studiului geotehnic realizat anterior prezentei documentaţii, riscul geotehnic
este moderat, deci amplasamentul poate fi încadrat în categoria geotehnică 2. Pentru
zonele care prezintă exces de umiditate (în general zone adiacente cursurilor de apă sau
canalelor), unde vor fi necesare măsuri de epuizare a apelor (drenuri, rigole, regularizări
etc.). În aceste zone va fi permisă construirea numai pe baza unor studii geotehnice care să
recomande măsurile constructive necesare. Zonele prezintă exces de umiditate în perioadele
bogate în precipitaţii, când apele se scurg pe terenuri deja pe canale create în mod natural
sau artificial şi afectează construcţii şi curţi, dar şi terenuri extravilane.
Totuşi, datorită fenomenelor de instabilitate ce se manifestă local, terenurile pot fi
încadrate cel puţin parţial în categoria celor cu risc ridicat, astfel încât la proiectarea unor
viitoare construcţii vor fi necesare studii geotehnice detaliate, pe bază de foraje geotehnice.
Din punct de vedere al construibilităţii, perimetrul intravilan poate fi împărţit în 3 categorii:
 terenuri bune de construit – zonele înguste de platou sau terase, cu pante line sau
terenuri orizontale (cu excepţia zonelor inundabile). Aici terenurile sunt stabile, dar necesită
local apărări de mal împotriva eroziunilor sau a inundaţiilor.
 terenuri construibile cu restricţii (amenajări corespunzătoare) – zone
restranse, atat din intravilan, cat si din extravilan, unde se manifesta inundatii, eroziuni, risc
de alunecari etc. In aceste zone constructiile pot suferi degradari, datorita conditiilor
geologice si hidrogeologice, in cazul in care nu vor fi recomandate masuri constructive
specifice (drenuri, rigole etc).
În această categorie intră şi zonele de risc datorate barajului Plăieţu.
Aici se pot crea platforme orizontale, propice construirii, care însă necesită lucrări locale de
susţinere (a taluzelor create în săpătură), lucrări de evacuare a apelor din incintele construite
şi, local, apărări de maluri.
Autorizarea construcţiilor se va face pe baza unor studii geotehnice, care să recomande
măsurile constructive suplimentare specifice amplasamentului examinat.
 terenuri improprii pentru construit – zonele cu alunecari (avem o singura zona cu
alunecare , în vecinătatea rezervorului de apă din satul Chiriţeşti).
3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
3.9.1 Alimentare cu apă
Având în vedere situaţia actuală a alimentării cu apă la nivelul comunei şi dezvoltarea
localităţii conform P.U.G. se propune îmbunătăţirea alimentării cu apă prin extinderea reţelei
de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat pe toată trama stradală şi în zonele de
extindere ale intravilanului precum şi construirea a trei rezervoare de apă, unul în sat
Homoraciu şi două în sat Malu Vânăt. Distribuţia apei potabile se va realiza printr-o reţea,
care va acoperi toată trama stradală. Aceasta va fi echipată cu vane de aerisire şi de golire,
precum şi cu hidranţi pentru incendiu exterior.
Reţelele de distribuţie vor asigura apa necesară utilizatorilor în cantitatea,
calitatea şi la presiunea cerută, conform normativelor în vigoare. Pentru sectorizarea
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reţelei, se vor prevedea cămine de vane. Pentru combaterea eventualelor incendii, pe
reţeaua de apă se vor prevedea hidranţi exteriori.
Debitul necesar pentru asigurarea nevoilor publice şi gospodăreşti este:
 Q zi max = 10,12 l/sec;
 Q orar max = 20,25 l/sec.
Calculul necesarului de apă s-a făcut în ipoteza asigurării alimentării cu apă prin instalaţii
interioare de apă rece şi canalizare pentru locuitorii existenţi din cele şase sate şi prin
instalaţii interioare de apă şi canalizare, cu prepararea locală a apei calde pentru populaţia
de perspectivă.
Primăria comunei Izvoarele a demarat proiectul ''Sisteme de canalizare menajeră în satele
Izvoarele şi Schiuleşti şi extindere reţea de apă în satul Chiriţeşti şi în satul Izvoarele - zona
Largeni, comuna Izvoarele, judeţul Prahova''.
Zone de protecţie
Pentru sursele de apă, precum şi pentru captările aferente acestora se instituie zonele de
protecţie sanitară şi perimetrul de protecţie hidrogeologică, conform H.G. nr. 930/2005,
acestea fiind dimensionate prin elaborarea de studii hidrogeologice expertizate de INHGA
Bucureşti, studii ce trebuiesc întocmite de către deţinătorii şi/sau operatorii cu orice titlu
ai captărilor. Prin aceste studii se dimensionează următoarele zone:
- zona de protecţie sanitară cu regim sever: cuprinde terenul din jurul surselor de
apă, unde este interzisă orice amplasare de folosinţă sau activitate care ar putea
conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de apă;
- zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie: cuprinde teritoriul din jurul zonei
de protecţie sanitară cu regim sever, astfel delimitat încât, prin aplicarea de măsuri
de protecţie, în funcţie de condiţiile locale, să se elimine pericolul de alterare a
calităţii apei;
- perimetrul de protecţie hidrogeologică: cuprinde arealul dintre domeniile de
alimentare şi de descărcare la suprafaţă şi/sau în subteran a apelor subterane prin
emergente naturale (izvoare), drenuri şi foraje şi are rolul de a asigura protecţia
faţă de substanţe poluante greu degradabile sau nedegradabile şi regenerarea
debitului prelevat prin lucrările de captare.
Pentru staţiile de pompare, instalaţiile de tratare, rezervoarele de înmagazinare,
aducţiuni şi reţelele de distribuţie apă se instituie zonele de protecţie sanitară cu regim
sever, conform HG 930/2005, dimensionarea acestora făcându-se cu respectarea
următoarelor limite minime:
- staţii de pompare: 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
- instalaţii de tratare: 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
- rezervoare îngropate: 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
- aducţiuni: 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;
- alte conducte din reţelele de distribuţie: 3 m.
- prize captare: 100 m pe direcţia amonte de priză, 25 m pe direcţia aval de ultimele
lucrări ale prizei, şi 25 m lateral faţă de o parte şi alta a prizei.
3.9.2 Canalizare
Comuna Izvoarele a elaborat proiectul ''Sisteme de canalizare menajeră în satele
Izvoarele şi Schiuleşti şi extindere reţea de apă în satul Chiriţeşti şi în satul Izvoarele - zona
Largeni, comuna Izvoarele, judeţul Prahova''
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Proiectul prevede realizarea unui sistem centralizat de colectare, epurare şi evacuare a
apelor uzate pentru satele Izvoarele şi Schiuleşti, compus din reţele de canalizare şi două staţii
de epurare, câte una în fiecare sat, cu evacuare în pârâul Crasna, astfel:
 Pentru satul Izvoarele a fost prevăzută o staţie de epurare modulară compactă cu o
capacitate de 480 mc/zi care va fi amplasată pe un teren în suprafaţă de 693 mp situat
în partea de sud a satului Izvoarele, pe malul stâng al pârâului Crasna.
 Pentru satul Schiuleşti a fost prevăzută o staţie de epurare modulară compactă cu o
capacitate de 240 mc/zi care va fi amplasată pe un teren în suprafaţă de 693 mp situat
în partea de est a satului Shiuleşti, pe malul drept al pârâului Crasna.
Apele uzate vor fi colectate printr-un sistem divizor (numai ape uzate menajere) şi vor fi
transportate gravitaţional către staţia de epurare aferentă fiecărui sat.
Prin P.U.G. se mai propune realizarea a două staţii de epurare, astfel:
 Pentru satul Homorâciu şi Malul Vânăt se propune amplasarea unei staţii de epurare
situată în partea de sud-est a satului Malul Vânăt, la limita cu Teişani, având ca emisar
pârâul Valea lui Dragomir.
 Pentru satele Cerneşti şi Chiriteşti se propune amplasarea staţiei de epurare în partea
de sud a satului Cerneşti, pe malul stâng al râului Teleajen care este şi emisar.
Staţiile de epurare vor fi modulare compacte, create special pentru utilizarea în localităţi
mici şi mijlocii, în scopul curăţirii biologice a apelor uzate.
Prin P.U.G. se propune realizarea unei reţele de canalizare, care să deservească întreaga
localitate, pe toate străzile existente şi pe cele propuse în P.U.G., urmând să fie acoperite şi
zonele nou atrase în intravilanul localităţii.
Apele meteorice vor fi colectate cu ajutorul şanţurilor şi rigolelor de la marginea
drumurilor şi vor fi dirijate către valea râului Teleajen sau pârâului Crasna. Deversarea acestor
ape se va realiza prin intermediul unor bazine de retenţie. Acestea au rolul de a reţine debitul
solid transportat de aceste ape, micşorându-se astfel procesul de colmatare al cursurilor de
apă din apropiere.
Soluţia de alimentare cu apă şi canalizare va respecta normativele şi standardele în vigoare:
- STAS 1343/1 - 2006: ’’Alimentarea cu apă. Determinarea cantităţilor de apă
necesare pentru localităţi’’;
- STAS 1478/1990: ’’Alimentarea cu apă pentru construcţii civile şi industriale’’;
- STAS 8591/1-1997: ’’Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane
executate în săpătură’’;
- Ordinul M.S. nr. 119/2014: ’’Norme de igienă şi recomandări privind mediul de
viaţă al populaţiei’’;
- Legea nr. 101/1997: “Norme speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de
protecţie sanitară”;
- Legea nr. 107/1996: ’’Legea apelor’’;
- Legea nr. 137/1995: ’’Legea protecţiei mediului’’.
3.9.3 Alimentare cu energie electrică
Întrucât posturile de transformare existente permit amplificarea puterilor astfel:
pentru PTA pe un stâlp până la 250 kVA respectiv PTA pe 2 stâlpi până la 400 kVA, acestea
pot prelua eventualii consumatori.
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În cazul în care căderea de tensiune la capetele reţelei de joasă tensiune depăşeste
limitele admise, se vor înlocui conductoarele existente neizolate cu conductoare cu
secţiune superioară. Pentru estimarea puterilor s-a ţinut cont de normativul PE 132/2003
- Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică. Pentru
alimentarea cu energie electrică a unor eventuali consumatori ce pot aparea pe zonele
introduse în intravilan, linia electrică de joasă tensiune existentă se va extinde pe
drumurile existente/propuse în aceste zone. Pentru zonele menţionate mai sus se va
extinde şi iluminatul public.
Întrucât se propune realizarea a patru staţii de epurare, pentru alimentarea cu
energie electrică a acestor obiective, se propune extinderea reţelei aeriene de joasă
tensiune până la aceste obiective.
De asemenea pentru zonele introduse în intravilan se propune reţea de distribuţie
de joasă tensiune, pe drumurile existente şi propuse.
În prezent, satele comunei Izvoarele sunt alimentate cu energie electrică din sistemul
energetic naţional, prin intermediul posturilor de transformare alimentate din LEA 20 kV
astfel:
 Sat Schiuleşti:
- PTA 105 – 20/0,4kV
- PTA 99 – 20/0,4kV
- PTA fn - 20/0,4kV
- PTA 169 - 20/0,4kV
 Sat Homorâciu:
- PTA fn - 20/0,4kV
- PTA fn - 20/0,4kV
- PTA 59 - 20/0,4KV
- PTA 61 – 20/0,4kV
 Sat Izvoarele
- PTA 171 – 20/0,4kV
- PTA 34 – 20/0,4kV
- PTA 16 - 20/0,4kV
- PTA 10 - 20/0,4kV
- PTA 181 - 20/0,4kV
- PTA 199 - 20/0,4kV
- PTA 19 - 20/0,4kV
 Sat Malu Vânăt:
- PTA f.n -20/0,4kV - (APASCO)- PTA 60 - 20/0,4kV – centru
- PTA 127 -20/0,4kV
Posturile de transformare sunt de tip aerian, consumatorii sunt alimentaţi din LEA 0,4 kV,
prin branşamente aeriene, iar iluminatul public se realizează din circuitele de iluminat ale
LEA 0,4 kV.
Zone de protecţie
Pentru posturile de transformare aeriene zona de protecţie este delimitată
conturul fundaţiei stâlpilor şi de proiecţia pe sol a platformei suspendate. Zona
siguranţă este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţă de 20 m la limita zonei
protecţie.
Pentru a se putea construi faţă de postul de transformare este necesar să
respecte distanţa minimă de 20 m.
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Pentru LEA de înaltă tensiune (110 KV) – zona de protecţie şi zona de siguranţă
coincid cu culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei – 37 m.
Pentru LEA medie tensiune (20 KV) – zonă de protecţie şi zona de siguranţă coincid
cu culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei – 24 m.
Distanţa minimă de siguranţă a LEA 20 kV faţă de construcţii este 3 m între
conductorul extrem la deviaţie maximă, al LEA 20 kV şi cea mai apropiată parte a
construcţiei fără să constitue traversare.
LEA 20 kV se construiesc la marginea drumurilor, în culoare amplasate în zonele de
protecţie ale drumurilor publice, la limita zonei de siguranţă a acestora.
Pentru LEA J.T. – zona de protecţie şi de siguranţă se delimitează la 0,1 m în
exteriorul conductoarelor extreme ale liniei. Distanţa pe orizontală între un stâlp al LEA
J.T. şi orice parte a clădirii, fără să constituie traversare este de 1 m.
Se interzice amplasarea instalaţiilor ce generează în jurul lor zona explozivă, la o
distanţă mai mică de 1,5 ori H deasupra solului a celui mai înalt stâlp faţă de limita zonei
explozive.
În cazul instalării în pământ a cablurilor de medie/joasă tensiune zona de protecţie
coincide cu zona de siguranţă, este simetrică faţă de axul traseului şi are lăţimea de 0,8
m.
La realizarea de obiective noi, se va obţine în mod obligatoriu avizul de amplasare
de la Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice.
3.9.4 Telecomunicaţii
Reţeaua telefonică va fi extinsă în zonele propuse a fi introduse în intravilan în
soluţie de amplasare subteran, conform prevederilor din HG 490/2011 privind
completarea Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996.
Extinderile de reţea se vor realiza astfel încât să fie respectate condiţiile tehnice
pentru a furniza servicii de calitate superioară.
3.9.5 Alimentare cu gaze
Alimentarea cu gaze a consumatorilor casnici, industriali şi a obiectivelor socialculturale se va face prin conducte de distribuţie de redusă presiune (2 - 0,25 bar). Pentru
reducerea gazelor de la medie la redusă presiune, se vor monta staţii de reglare-măsurare
de sector ce vor fi amplasate pe terenuri aparţinând Consiliilor Locale, respectând
distanţele normate faţă de clădiri şi reţele subterane sau supraterane.
În conformitate cu Studiul de Fezabilitate „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în
comuna Izvoarele - Prahova”, se propune amplasarea a 3 SRM-S-uri:
- în Malu Vânăt, alimentând satele Malu Vânăt, Homorâciu şi Cerneşti;
- în Schiuleşti, alimentând satul Schiuleşti;
- în Izvoarele, alimentând satul Izvoarele.
În prezentul P.U.G. s-a prevăzut şi realizarea reţelei de distribuţie gaze naturale pentru
satul Chiriţeşti. Această reţea implică costuri destul de mari, având în vedere că
alimentarea satului presupune traversarea râului Teleajen, iar casele ce compun satul
sunt răspândite printre dealuri.
Amplasamentele SRM-S sunt pe terenuri libere, neconstruite, aproximativ orizontale.
Pe aceste terenuri urmează a se amplasa câte o platformă betonată (5 x 6 m), având
o împrejmuire de 10 x 15 m. Pentru accesul permanent la staţie se va amenaja un drum
având lăţimea de 4 m.
Staţiile de reglare-măsură vor fi tipizate, automatizate, omologate şi executate în
conformitate cu condiţiile de calitate ISO 9001.
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Reţeaua de distribuţie gaze naturale va deservi toţi potenţialii consumatori ai
comunei, va urmări trama stradală (atât drumurile existente cât şi cele propuse prin
P.U.G.), va avea o configuraţie telescopică, se va poziţiona îngropat şi va fi prevăzută cu
robineţi de sectorizare. Conductele de gaze naturale se vor amplasa astfel: de-a lungul
drumurilor modernizate şi care sunt în curs de modernizare – pe ambele părţi; de-a lungul
celorlalte drumuri – pe o singură parte, de regulă pe partea pe care sunt mai puţine reţele
supraterane şi subterane. Conductele vor fi amplasate în spaţiul cuprins între carosabil şi
limitele de proprietate.
La proiectarea şi execuţia reţelei de distribuţie gaze naturale se vor respecta atât
prevederile normativului NTPEE-2009, cât şi SR 8951-97 privind distanţele minim admise
faţă de clădiri şi de alte reţele aeriene sau subterane.
Sistemul de alimentare cu gaze naturale se va executa în conformitate cu
proiectele de specialitate ce se vor întocmi ulterior.
3.10 PROTECŢIA MEDIULUI
Principalele propuneri şi măsuri de intervenţie în cazul terenurilor degradate în urma
apariţiei unor fenomene naturale (inundaţii, alunecări de teren, eroziunea solului, etc.) se
referă la:
 reducerea terenurilor afectate de fenomene de eroziune prin executarea unor lucrări
de consolidare;
 execuţia unor lucrări de combatere a eroziunii solului;
 execuţia unor lucrări de stabilizare a terenului;
 regularizarea unor cursuri de apă de suprafaţă;
 plantarea de arbori;
 lucrări de stopare a alunecărilor de teren;
 execuţia unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;
Organizarea sistemelor de spaţii verzi
Faţă de intravilanul existent recepţionat O.C.P.I. cu P.V. nr. 144/23.01.2015 în
suprafaţă de 1017,45 ha, s-a propus reducerea intravilanului cu o suprafaţă de 0,62 ha,
astfel intravilanul propus este de 1016,83 ha
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul
intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 26 m2/locuitor, până la data de 31
decembrie 2013
În prezent în comuna Izvoarele sunt amenajate terenuri spaţii verzi, agrement şi
sport. Situaţia spaţiilor verzi din comună se prezintă, după cum urmează :
Terenuri spaţii verzi şi de agrement deja amenajate şi aflate în intravilan :
Acestea reprezintă 14,63 ha, aproximativ 1,44% din suprafaţa intravilanului propus
de 1016,83 ha.
La aceastea se adauga pedele de protecţie, formate din:
- spaţii verzi adiacente cursurilor de apă – acestea sunt formate din:
o perdele de protecţie;
- spaţii verzi de aliniament, adiacente căilor de comunicaţie – acestea sunt formate
din:
o perdele de protecţie – de-a lungul străzilor propuse spre modernizare, aflate în
zona de siguranţă a drumurilor.
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Acestea reprezintă 5,73 ha.
În sensul Legii 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţii, art. 3, şi ţinând cont de cele de mai sus în comuna Izvoarele avem
o suprafaţă de 20,36 ha (203600 mp)
Raportat la suprafaţa de 203600 mp de spaţii verzi şi la populaţia stabilă la 1 iulie
2017 de 6.587 de locuitori (conform sursa I.N.S.S.E. - Baza de Date Tempo Online), se
asigură o suprafaţă de 30,91 mp/cap de locuitor, fiind îndeplinite astfel cerinţele Legiinr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor,art. 10, alin (3) precum şi aOrdonanţei de urgenţă nr. 114 din 17.10.2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005
privind protecţia mediului, art.II, alin.(1) ce exprimată obligaţia asigurării unei suprafeţe
de spaţiu verde de minimum 26 mp/locuitor.
Sunt instituite zone de protecţie a elementelor în vecinătatea cărora construirea este
interzisă sau admisă cu condiţionări, astfel:
- Zona de protecţie a pădurii – 50 m21;
- Zona de protecţie a suprafeţelor acoperite permanent de ape, conform Anexei 2 a
Legii Apelor Române nr. 107/25.09.1996:
- 5 m pentru cursurile de apă sub 10 m laţime;
- 15 m pentru cursurile de apă între 10 şi 50 m lăţime;
- 20 m pentru cursurile de apă peste 51m lăţime;
- Zona de protecţie a siturilor arheologice, conform avizului Muzeului judeţean de
Istorie şi Arheologie
- Zona de protecţie a monumentelor protejate stabilită conform Studiu istoric
elaborat concomitent cu documentaţia P.U.G.(monumente din Lista Monumentelor
Istorice, listă aprobată prin Ordonanţa nr.2361/2010)
- Zona ansamblu rural protejat stabilit conform Studiu istoric elaborat concomitent cu
documentaţia P.U.G.
- Zone de protecţie sanitară:
- a cimitirelor umane – 50 m, în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare
cu apă din sursă proprie, conform Ordinului nr. 119/2014 privind aprobarea
Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
- a staţiei de epurare de tip modular (containerizate) – 100 m, conform
Ordinului nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi a
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
- a gospodăriei de apă – 20 m, a staţiei de pompare -10m, a instalaţiei de
tratare – 20m, de la zidurile exterioare ale instalaţiei, a aducţiunii – 10m,de
o parte si de alta din axul conductei, conform H.G.R. nr. 930/2005, privind
caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
-

a fermei de ovine si saivanelor – 100 m, conform Ordinului nr. 119/2014
privind aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de
viaţă al populaţiei;

Aceste zone de protecţie sunt marcate pe planşele de Reglementări Urbanistice Zonificare funcţională ale prezentului P.U.G.

21

Se va face conform aviz I.T.R.S.V.
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Autorităţile locale vor implementa un sistem educaţional formativ şi informativ în
vederea formării unei educaţii civice şi ecologice a populaţiei.
Pentru viitoarele construcţii se va solicita la autoritatea competentă pentru
protecţia mediului emiterea actelor de reglementare corespunzătoare fiecărei etape a
planului de investiţii (acord de mediu, autorizaţie de mediu). De asemenea, se vor
respecta prevederile şi măsurile celorlalte acte administrative emise de alte autorităţi.
Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii), substanţe poluante şi alte nocivităţi ce
afectează zonele de locuire nu vor putea depăşi limitele maxime admisibile din
standardele de stat în vigoare.
Se vor respecta măsurile de supraveghere şi control a factorilor de mediu:
- măsuri de prevenire şi reducere a poluării în faza de execuţie a proiectului şi în perioada
de exploatare;
- se va decoperta strictul necesar de sol vegetal, surplusul se va folosi ca umplutură.
Măsuri de protejare a factorilor de mediu în faza de construcţie:
- materialele de construcţii pulverulente se vor manipula în aşa fel încât se se reducă
la minim cantităţile de pulberi ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;
- se vor interzice împrăştierea de pământ şi materiale de construcţii pe carosabilul
drumului de acces;
- nu se va depozita pământ excavat sau materiale de construcţii în afara incintei;
- asigurarea transportului deşeurilor către depozite autorizate.
Măsuri de supraveghere şi control a factorilor de mediu:
- măsuri de prevenire şi reducere a poluării în faza de execuţie a proiectului;
- măsuri de prevenire şi reducere a poluării în perioada de exploatare;
- se va decoperta strictul necesar de sol vegetal, surplusul se va folosii la umpluturi.
Măsuri pentru protejarea factorului de mediu "AER":
- se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de emisii/imisii în prevederile
legislaţiei în vigoare, pentru evitarea disconfortului şi a efectelor negative asupra
sănătăţii;
- plantarea de perdele vegetale de protecţie în zona locuinţelor şi acolo unde se
impune;
- realizare de lucrări la infrastructură rutieră – reabilitare şi asfaltare străzi pentru
reducerea emisiilor de pulberi datorate traficului rutier.
Măsuri pentru protejarea factorului de mediu "APĂ":
- se vor proteja sursele, construcţiile şi instalaţiile de alimentare cu apă potabilă şi
reţelele de distribuire prin instituirea zonelor de protecţie sanitară;
- se va efectua în vederea încadrării indicatorilor în limitele admise de NTPA 001 din
HG. 188/2002 pentru aprobarea unor norme de descărcare în mediul acvatic a
apelor uzate, modificată şi completată prin H.G. 352/2005. Responsabilitatea
monitorizării revine operatorului de apă;
- se va corela capacitatea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate cu
capacitatea sistemului de alimentare cu apă;
- se interzice deversarea de ape uzate neepurate în receptori naturali;
- se vor constitui zone de protecţie de-a lungul cursurilor de apă, conform Legii
Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

pag 111 | 145

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

-

-

se vor întreţine cursurile de apă regularizate, în scopul protecţiei ecosistemelor
acvatice, amenajarea podurilor şi podeţelor, rigolele din lungul drumurilor pentru
scurgerea apelor provenite din precipitaţii sau zăpezi;
se vor îmbunătăţi planurile de acţiune şi intervenţie în caz de calamităţi naturale;
racordarea consumatorilor individuali la reţelele de alimentare cu apă se va realiza
numai după execuţia şi punerea în funcţiune a reţelelor de canalizare şi epurare
ape uzate;

Măsuri pentru protejarea factorului de mediu "SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE":
- se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării şi depozitării
temporare a deşeurilor;
- se va implementa sistemul de colectare selectivă a deşeurilor;
- serviciul de colectare a deşeurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate
autorizat, potrivit legii;
- se interzice depozitarea deşeurilor pe rampe neautorizate;
- se vor respecta tehnologiile de utilizare şi tratare a terenurilor cu îngrăşăminte
chimice;
- se vor executa reţele de evacuare a apelor uzate în vederea evitării pierderilor
accidentale pe sol şi în subsol. Aceste reţele se vor dimensiona astfel încât să se
evite pierderile accidentale în sol şi în subsol;
- platforma parcărilor şi căilor rutiere se va impermeabiliza, pentru evitarea poluării
solului cu produse petroliere;
- se vor adopta soluţii în vederea eliminării tuturor tipurilor de deşeuri. Aceste
soluţii trebuie să se raporteze la Planul Regional de Gestionare a deşeurilor pentru
judeţul Prahova;
- se vor detalia lucrările privind implantarea în sol a conductelor de aducţiune apă
potabilă, precum şi lucrările de realizare a staţiei de epurare şi de colectare ape
uzate menajere;
- se interzice deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţă, apele subterane şi în
sistemele de canalizare;
- se interzice evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare a
uleiurilor uzate;
- se vor identifica soluţii pentru eliminarea nămolului rezultat de la staţia de
epurare;
- în perioada execuţiei lucrărilor pe şantier, pentru substanţe chimice se vor
prevedea măsuri de evitare a poluărilor accidentale prin stocarea temporară în
magazii speciale, închise, cu ventilaţie, utilizând retenţii corespunzătoare pentru
substanţele lichide. Se vor prevedea materiale absorbante speciale pentru
pierderile accidentale de substanţe;
- se va decapa strictul necesar de sol vegetal, surplusul se va depozita şi folosi la
umpluturi.
În cadrul comunei sunt propuse a fi amenajate spaţii verzi publice, care să răspundă
nevoilor locuitorilor, astfel încât să se asigure un procent de 5% din suprafaţa de extindere
a intravilanului.
În comuna Izvoarele au fost identificate prin avizul Muzeului Judeţean de Ştiinţe
ale Naturii obiective, elemente naturale, ce necesită un regim de protecţie permanent,
după cum urmează : Tei (Tilia tomentosa), situaţi între gardul taberei şi DN1, în vârstă de
aproximativ 100 de ani (9 exemplare).
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În urma constatărilor obţinute prin compararea concluziilor studiilor de
fundamentare şi a concluziei analizei situaţiei existente au fost formulate o serie de
propuneri şi măsuri de interveţie urbanistică.
Având în vedere că în prezent în comuna Izvoarele este utilizat un sistem individual
de canalizare, ce presupune utilizarea foselor septice, a puţurilor absorbante şi a
latrinelor, se propune implementarea unui sistem centralizat, cu reţele de canalizare,
staţii de pompare şi staţie de epurare, care să permită racordarea gospodăriilor comunei
şi a obiectivelor existente şi propuse în zonă.
Colectarea deşeurilor menajere se face prin intermediul societăţii comerciale S.C.
Rosal Grup S.A. Mai departe vor fi transportate către rampa ecologică de la Vălenii de
Munte.
Resursele forestiere şi cele de sare vor fi exploatate raţional, astfel încât să nu
genereze alte riscuri de alunecare a solului.
Conform Ordinului nr. 1184/6.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă s-a constituit
dispozitivul de evacuare, pe teritoriul comunei Izvoarele, care cuprinde:
- Centre de conducere şi coordonare a evacuării - Primăria Comunei Izvoarele, unităţile
şcolare din satele Izvoarele, Homorâciu, Schiuleşti, Malu Vânăt, Cerneşti;
- Posturi de observare şi posturi de înştiinţare şi alarmare (sirene) - Primăria Comunei
Izvoarele, sat Chiriţeşti, sat Schiuleşti, sat Malu Vânăt
- Puncte de adunare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor care se evacuează Primăria Comunei Izvoarele, şcolii, cămine culturale, săli de festivităţi, grădiniţe;
- Puncte de îmbarcare şi puncte de debarcare - Primăria Comunei Izvoarele, şcolii, cămine
culturale, săli de festivităţi, grădiniţe;
De asemenea, pentru a asigura evacuarea locuitorilor comunei Izvoarele, conform
Planului de Intervenţii pentru situaţii de urgenţă, s-a identificat un amplasament ce va fi
rezervat pentru tabăra de sinistraţi:
- Teren în suprafaţă de 1,03 ha, amplasat în extravilan – cu categoria de folosinţă
păşune, în proximitatea DJ 102.
Măsuri cheie de reducere a impactului obiectivelor propuse pentru P.U.G. Comuna
Izvoarele:
- Accentul trebuie să se plaseze pe alternativele de reducere a impactului asupra
biodiversităţii, fragmentării peisajului şi activităţilor de dezvoltare din zonele verzi;
- Trebuie să se acorde sprijin cu prioritate investiţiilor care promovează tehnologiile
performante şi prezenţa unor practice corecte de gestionare a mediului;
- Trebuie să se acorde sprijin cu prioritate investiţiilor care promovează minimizarea
consumului de energie, creşterea eficienţei energetice, un necesar redus de energie,
reducerea emisiilor din mediu (în special aer) şi promovarea utilizării durabile a
resurselor naturale.
Pentru a asigura monitorizarea, se recomandă:
- Încorporarea indicatorilor de mediu propuşi în sistemul general de monitorizare a
impactului implementării P.U.G. Comuna Izvoarele;
- Publicarea rezultatelor monitorizării în mod regulat.
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3.11 REGLEMENTĂRI URBANISTICE
În principal, Planul Urbanistic General conţine reglementări (permisiuni şi restricţii) pentru
următoarele probleme:
 Direcţiile de dezvoltare ale localităţilor prin asigurarea amplasamentelor necesare, fie
în intravilanul existent, fie prin extinderea acestuia;
 Evidenţierea zonelor funcţionale ce pot beneficia, pe baza P.U.G., de eliberarea
certificatelor de urbanism şi Autorizaţiilor de Construire;22
 Evidenţierea zonelor cu probleme, în cadrul cărora autorizarea se poate face numai
pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale sau de Detaliu;23
 Evidenţierea zonelor neconstruibile;24
 Listarea şi marcarea în plan a obiectivelor de utilitate publică.
Propunerile enunţate în partea desenată a P.U.G. se corelează şi se întăresc, în scris, prin
Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G. (volum separat, conţinând prescripţii
generale la nivelul teritoriului şi prescripţii specifice la nivelul zonelor funcţionale, subzonelor
şi U.T.R.-urilor).
3.11.1 Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţii
Organizarea şi dezvoltarea localităţii va fi subordonată în continuare circulaţiilor majore
propuse spre modernizare şi supralărgire, evidenţiind principiul dezvoltării tentaculare.
Localitatea se propune a fi extinsă cu funcţiuni de locuinţe şi funcţiuni de industrie şi
depozitare.
 Funcţiunile de locuire sunt propuse în principal în proximitatea elementelor de cadru
natural (în nordul satului Cerneşti) sau de-a lungul căilor de comunicaţie (DC 21 în vestul
satului Izvoarele, DJ 102 în vestul satului Homorâciu).
 Funcţiunile de industrie şi depozitare, activităţi industriale şi de depozitare sunt propuse
în zonele în care se cunosc intenţiile viitorilor dezvoltatori, în estul satului Malu Vânăt,
pe partea stângă a liniei de cale ferată.
3.11.2 Organizarea căilor de comunicaţie
Intervenţiile asupra căilor de comunicaţie rutieră constau în modernizarea şi supralărgirea
celor existente, conform legislaţiei în vigoare, precum şi extinderea tramei stradale cu
drumuri orientative, atât în zonele de ţesut tradiţional, unde este necesar, cât şi în zonele de
extindere ale intravilanului.
3.11.3 Destinaţia terenurilor şi zone funcţionale rezultate
La nivel funcţional, în cadrul teritoriului au fost propuse o serie de zone funcţionale
caracteristice tipului de aşezare rurală, care ţin cont de caracterul zonei, eliminând categoria
de folosinţă agricolă din cadrul intravilanului propus. Astfel, sunt propuse zone de locuire,
dotările şi instituţiile existente se menţin, unităţi agricole, spaţii verzi şi de agrement,
echipamente şi dotări pentru gospodăria comunală, precum şi zone mixte cu locuire
individuală, comerţ şi servicii, agrement, activităţi productive nepoluante şi depozitare.
3.11.4 Zone protejate
În comuna Izvoarele există obiective naturale şi antropice valoroase, care se menţin, şi
anume:

22

A se vedea subcapitolul 1.3.3 Autorizarea construcţiilor, din Regulamentul Local de Urbanism
Idem
24
Idem
23
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Obiective cu valoare peisagistică:
- Prin Avizul Muzeului Judeţean de Ştiinţe ale Naturii au fost identificate în satul
Izvoarele obiective, elemente naturale, ce necesită un regim de protecţie permanent,
după cum urmează : Tei (Tilia tomentosa), situaţi între gardul taberei şi DN1, în vârstă
de aproximativ 100 de ani (9 exemplare).
Situri arheologice reperate: conform Repertoriului Arheologic Naţional şi Punctului de
vedere al Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova nr. 2093 din 26.07.2013
SITURI ARHEOLOGICE - conform Repertoriului Arheologic National si Punctului de vedere al
Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova. - Sunt notate pe plan SIT 1
Nr.
Crt.

Cod RAN

Denumire

"Asezarea Monteoru
133811.01
de la Cernesti (Cod LMI
La Cetatuie"
PH-I-s-B-16165)
"Cariera de huma"
SIT 2
SIT 1

Datare

Adresa

Localitate

Punct aflat pe partea stanga a
Sat Cernesti,
comuna Izvoarele raului Teleajen, pe dealul cel
mai inalt (709 m), in partea de
in partea de nord a satului.
Punct aflat la aprox. 1 km
Sat Homoraciu
vest de " La Cetatuie",
comuna Izvoarele
pe terasa inalta vestica a
raului Teleajen.

Epoca bronzului si a doua epoca a fierului.

Epoca bronzului timpuriu

Monumente istorice şi situri arheologice:
MONUMENTE ISTORICE, conform Listei Monumentelor Istorice 2015. Sunt notate pe plan
Nr.
crt.

Nr. crt. LMI 2015

Cod LMI 2015

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

I

91

PH-I-s-B-16165
(Cod RAN 133811.01)

Asezare fortificata

sat Cernesti,
com. Izvoarele

" La Cetatuie"

Epoca bronzului
Cultura Menteoru

II

591

PH-II-m-B-16509

Casa Anghel Ciocea

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

611

sf. sec. XIX

III

587

PH-II-m-B-16510

Casa Alexandru Ciurila

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

65

sf. sec. XIX

IV

588

PH-II-m-B-16511

Casa Gheorghe O. Ene

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

126

sf. sec. XIX

V

589

PH-II-m-B-16512

Casa Dumitru Ionescu
azi Muzeul Satesc

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

158

prima jum.
sec. XIX

VI

590

PH-II-m-A-16513

Biserica "Adormirea
Maicii Domnului"

sat Homoraciu,
com. Izvoarele

181

1743 - 1744, 1877 abside laterale

VII

592

PH-II-m-A-16514

Biserica "Sf. Voievozi"

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

108B

VIII

593

PH-II-m-B-16515

Ruinele Conacului
Nae Gaftoi

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

146

sf. sec. XIX

PH-II-m-B-16516

Casa Eufrosina Sacuiu

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

153

1898

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

501

inc. sec. XX

IX

594

1854

X

595

PH-II-m-B-16517

Casa Constantin N.
Manolica

XI

596

PH-II-m-B-16518

Casa Maria Ciobanu

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

502

sf. sec. XIX

XII

597

PH-II-m-B-16519

Casa Sevasta Zarna

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

570

inc. sec. XX

XIII

598

PH-II-m-B-16520

Casa Ana Onea

sat Izvoarele,
com. Izvoarele

584

inc. sec. XX

698

PH-II-a-A-16607

Schitul Crasna

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

282A

inc. sec. XVIII
1824 - 1828

699

PH-II-m-A-16607.01

Biserica "Sf. Imparati
Constantin si Elena"

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

282A

1824 - 1828

700

PH-II-m-A-16607.02

Turn Clopotnita

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

282A

1824 - 1828

701

PH-II-m-A-16607.03

Fantana

sat Schiulesti,
com. Izvoarele

282A

1824 - 1828

XIV

NOTA: Conform Studiului Istoric :
- Monumentele istorice cu codurile LMI PH-II-m-B-16516, LMI PH-II-m-B-16518,
LMI PH-II-m-B-16520 si LMI PH-II-m-B-16509 sunt disparute
- Monumentul istoric cu codul LMI PH-II-m-B-16511 a fost modificat in proportie de 90%
Pentru acestea nu au mai fost trasate zonele de protectie
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3.11.4 Zone de protecţie
Au fost instituite zone de protecţie cu anumite restricţii sau interdicţii, conform legii, astfel:
 Zona de protecţie a drumurilor25
Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei
drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantaţiei rutiere sau altor scopuri legate
de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor
situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren
destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări
de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea.
Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului
până la:
- 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul
terenului;
- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea
până la 5,00 m inclusiv;
- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea
mai mare de 5,00 m.
Zonele de protecţie sunt suprafeţele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de
siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoare a drumului.
Zona de protecţie a drumului national este de m din ax,cea a drumului judeţean este de 20
m din ax, iar cea a drumului comunal este de 18 m din ax, aceasta luându-se în considerare
între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi până la marginile exterioare ale zonei
drumului.
 Zone de protecţie şi siguranţă ale infrastructurii feroviare26
Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limită de 20
m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea
instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţa circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere
operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului.
Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de
o parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la
axa căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea
funcţionării acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protecţie se stabilesc pe baza
normativelor emise de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu informarea
scrisă a proprietarilor terenurilor în termen de 30 de zile.
 Zonă de protecţie sanitară
În cazul în care prin studiile de impact nu se vor stabili alte distanţe, distanţele minime de
protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate şi o serie de unităţi care produc
disconfort şi unele riscuri sanitare, se vor stabili conform Ordinul 119/21.02.2014 privind
aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei şi sunt
următoarele:
 Ferme de cabaline, între 6-20 capete
50 m
 Ferme de cabalin,e peste 20 capete
100 m
25

Conform O.G. nr, 43/1997 privind regimul drumurilor - Anexa 1
Conform O.U. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reoganizarea S.N.C.F.R., Cap.IV,
art.29, alin. (2) şi (4)
26
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 Ferme şi crescătorii de taurine, între 6-50 capete
 Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 capete
 Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 capete
 Ferme şi crescătorii de taurine, peste 500 de capete
 Ferme de păsări, între 51-100 de capete
 Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete
 Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexuri avicole
industriale
 Ferme de ovine
 Ferme de porci, între 7-20 de capete
 Ferme de porci, între 21-50 de capete
 Ferme de porci, între 51-1.000 de capete
 Complexuri de proci, între 1.000-10.000 de capete
 Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete
 Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete
 Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete
 Ferme şi crescătorii de struţi
 Ferme şi crescătorii de melci
 Spitale, clinici veterinare
 Grajduri de izolare şi carantină pentru animale
 Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare
 Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor
 Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală
 Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale din exploataţiile
zootehnice, platforme comunale
 Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine
 Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine
 Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de
tratare a semintelor)
 Staţii de epurare a apelor uzate
 Staţii de epurare de tip modular (containerizate)
 Staţii de epurare a apelor uzate industriale
 Paturi de uscare a nămolurilor
 Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor
 Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase
 Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase
 Crematorii umane
 Autobazele serviciilor de salubritate
 Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane
 Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport
 Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de tăiat lemne
 Parcuri eoliene
 Parcuri fotovoltaice
 Cimitire şi incineratoare animale de companie
 Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din
sursa proprie)
 Rampe de transfer deşeuri
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50 m
100 m
200 m
500 m
50 m
500m
1.000 m
100 m
100 m
200 m
500 m
1.000 m
1.500 m
100 m
200 m
500 m
50 m
30 m
100 m
100 m
500 m
300 m
500 m
1.000 m
1.000 m
200 m
300 m
100 m
300 m
300 m
500 m
1.000 m
500 m
1.000 m
200 m
500 m
50 m
50 m
1.000 m
500 m
200 m
50 m
200 m

În zonele de protecţie sanitară, se interzice amplasarea teritoriilor protejate cu excepţia
celor destinate personalului de întreţinere şi intervenţie.
Prin teritorii protejate, în sensul prezentelor norme, se înţelege: zonele de locuit,
parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihnă şi
recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi unităţile economice ale căror
procese tehnologice necesită factori de mediu lipsiţi de impurităţi.27
Pentru zonele de locuit existente (inclusic funcţiuni complementare – învăţământ),
amplasate în zona de protecţie a cimitirelor, se recomandă următoarele măsuri posibile
de remediere a acestei disfuncţionalităţi (măsuri adoptate prin spirjinul administraţiei
locale):
- interzicerea utilizării puţurilor forate proprii şi obligativitatea racordării la
reţeaua publică de alimentare cu apă şi canalizare;
- plantarea intensivă în proximitatea cimitirelor;
 Zona de protecţie a apelor
- 5 m pentru ape cu lăţimea sub 10 m;
- 10 m pentru ape cu lăţimea între 10-50 m;
- 15 m pentru ape cu lăţimea mai mari de 51 m.
- Intre nivelul normal de retenţie şi cota de coronament pentru lacuri de acumulare.
Pentru Lacul Plăieţu (Măneciu) zona de protecţie este între N.N.R. = cota 606 m MN şi
cota coronamentului barajului ( cota 610 m MN).
 Zona de protecţie a monumentelor şi a siturilor arheologice
- Sunt stabilite conform studiului istoric şi avizului Muzeului de Istorie şi Arheologie
3.11.5 Interdicţii temporare şi definitive
Zonele restrânse din intravilan, unde se manifestă exces de umiditate, sunt
terenuri construibile, însă cu restricţii (amenajări specifice). În aceste zone construcţiile
pot suferi degradări, datorită condiţiilor geologice şi hidrogeologice, în cazul în care nu
vor fi recomandate măsuri constructive specifice (drenuri, rigole, etc.).
3.12 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
Totalitatea obiectivelor de utilitate publică este listată şi evidenţiată în planşa
Reglementări Urbanistice – Proprietatea asupra terenurilor. Lista acoperă toate domeniile
pentru care sunt necesare asemenea lucrări: căi de comunicaţie, instituţii publice, etc.
Terenurile amplasate în intravilanul sau extravilanul comunei pot fi dobândite şi
înstrăinate prin oricare din modurile stabilite de lege.
Dobândirea unui teren se poate face prin moştenire, donaţii, cumpărare,
concesionare, prin acte autentificate.
Evidenţierea obiectivelor de utilitate publică implică două probleme principale:
a) marcarea actualilor deţinători de terenuri (prin culoare), axată pe cele 2 categorii
de bază:
- proprietate publică
- proprietate privată
b) marcarea circulaţiei terenurilor (prin haşuri), fie în cazul trecerii de la un deţinător
la altul pentru realizarea obiectivului propus, fie pentru evidenţierea unor operaţiuni
imobiliare (concesionare, de exemplu)
27

Conform OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de
viaţă al populaţiei.
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Marcarea în cadrul Planului Urbanistic General a obiectivelor de utilitate publică este
deosebit de importantă, deoarece pe baza Planului Urbanistic General aprobat se pot
fundamenta solicitări de realizare a lor (instituţii publice, lucrări de infrastructură, etc.).
Tipurile de proprietăţi din cadrul comunei sunt următoarele:
 domeniu public de interes naţional;
 domeniu public de interes judeţean;
 domeniu public de interes local (al comunei);
 proprietate privată de interes local (al comunei);
 propretăţi private (ale persoanelor fizice sau juridice).
În planşa de Reglementări Urbanistice – Proprietatea asupra terenurilor sunt marcate
suprafeţele de teren în proprietate private propuse a fi cedate domeniului public de interes
local, în vederea supralărgirii căilor de comunicaţie.
Cel mai important lucru pentru dezvoltarea unei localităţi este realizarea obiectivelor care
să servească tuturor locuitorilor comunităţii respective, pentru asigurarea condiţiilor de
realizare a obiectivelor de utilitate publică propuse.
Obiectivele de utilitate publică din cadrul comunei sunt următoarele:
SAT IZVOARELE

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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SAT SCHIULESTI

Cabana forestiera
01
Canton silvic Valea Mare
02
Rezervor apa existent
Stadionul "Tineretea"
03
Fosta Tabara copii
04
Dispensar
05
Politie
06
Cabinet Stomatologic
07
Gradinita Izvoarele
08
Primarie si posta
09
Farmacie
10
Scoala cu clasele I-VIII Izvoarele
11
Casa de copii
12
Camin Cultural
13
Halta Izvoarele
14
Sala festivitati
Biserica Adventista
Asezamant social
Biserica "Izvorul Tamaduirii"
Biserica "Sfintii Voievozi" si cimitir
Bazin de captare si foraje apa existente
Statie de epurare propusa
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Captare apa Schiulesti existenta
Manastirea Crasna
(Biserica "Sfintii Imparati Constantin si Elena")
Gospodarie apa existenta
Rezervor apa existent
Baza sportiva
Parc agrement
Sala festivitati
Dispensar
Scoala cu clasele I-VIII Schiulesti
Gradinita Schiulesti
Biserica "Sfantul Nicolae"
Statie de epurare propusa
Cimitir
Rezervor apa existent

SAT HOMORACIU

37 Rezervor apa propus
38 Statie de pompare si rezervor apa existente
39 Statie de pompare si rezervor apa existente
40 Casa parohiala si asezamant social - fost Dispensar veterinar
41 Gradinita Homoraciu
42 Cabinet veterinar
43 Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
44 Piata
45 Camin cultural
46 Cimitir
47 Sala festivitati
48 Muzeu satesc
49 Scoala cu clasele I-VIII Homoraciu si Teren de sport
50 Gara Homoraciu
SAT MALU VANAT

51 Canton CFR
52 Biserica Adventista
53 Rezervor apa propus

Rezervor apa propus
Rezervor apa existent
Dispensar
Cimitir adventist
58 Gradinita Malu Vanat
59 Scoala cu clasele I-IV Malu Vanat
60 Statie de epurare propusa
54
55
56
57

SAT CERNESTI

61
62
63
64
65
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Castel de apa existent
Centrala Hidroelectrica
Rezervor apa existent
Scoala cu clasele I-IV Cernesti
Statie de epurare propusa
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BILANŢUL OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICĂ
DIN INTRAVILANUL SATULUI SCHIULESTI
DOMENII

CATEGORIA
DIMENSIUNI
National Judetean Local Suprafata (ha) Lungime

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
02. Manastirea Crasna -Biserica "Sfintii Imparati Constantin si Elena"
07. Sala festivitati
08. Dispensar
09. Scoala cu clasele I-VIII Schiulesti
10. Gradinita Schiulesti
11. Biserica "Sfantul Nicolae"

X
X
X
X
X
X

3.72 ha
0.09 ha
0.10 ha
0.20 ha
0.05 ha
0.06 ha

-

X
X
X

0.12 ha
0.32 ha
0.06 ha
0.07 ha
0.12 ha

-

X

0.52 ha

-

X
X

1.09 ha
1.00 ha

-

X
X

440 m
0.38 ha
2092
m
1.56 ha
11322
m
10.18 ha

ECHIPARE EDILITARA
01. Captare apa Schiulesti existenta
03. Gospodarie apa existenta
04. Rezervor apa existent
12. Statie de epurare propusa
14. Rezervor apa existent

X
X

GOSPODARIE COMUNALA
13. Cimitir

SPATII VERZI, AGREMENT SI TERENURI DE SPORT
05. Baza sportiva
06. Parc de agrement

CAI DE COMUNICATIE
X

Drum Judetean
Drum Comunal
Strazi si ulite

DIN INTRAVILANUL SATULUI IZVOARELE
DOMENII

CATEGORIA
DIMENSIUNI
National Judetean Local Suprafata (ha)

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
20. Dispensar
21. Politie
22. Cabinet stomatologic
23. Gradinita Izvoarele
24. Primarie si posta
26. Scoala cu clasele I-VIII Izvoarele
27. Casa de copii
25. Farmacie
28. Camin Cultural
29. Halta Izvoarele
30. Sala festivitati
31. Biserica Adventista
34. Biserica "Sfintii Voievozi" si cimitir
33. Biserica "Izvorul Tamaduirii" si asezamant social
15. Cabana forestiera
16. Canton silvic Valea Mare

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0.09 ha
0.02 ha
0.08 ha
0.07 ha
0.22 ha
0.47 ha
0.17 ha
0.04 ha
0.26 ha
0.01 ha
0.12 ha
0.10 ha
0.45 ha
0.26 ha
0.71 ha
0.10 ha

-

0.09 ha
0.01 ha
0.07 ha

-

0,71 ha

-

ECHIPARE EDILITARA
X
X
X

17. Rezervor apa existent
35. Bazin de captare si foraje apa existent
36. Statie de epurare propusa

SPATII VERZI, AGREMENT SI TERENURI DE SPORT
X

18. Stadion "Tineratea"

CAI DE COMUNICATIE
Drum National
Drum Comunal
Strazi si ulite
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X
X
X

3.46 ha 2360 m
3.63 ha 4862 m
15.22 ha 16913 m

DIN INTRAVILANUL SATULUI HOMORACIU
DOMENII

LOCALIZARE

CATEGORIA
DIMENSIUNI
National Judetean Local Suprafata (ha) Lungime

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
42. Cabinet veterinar
41. Gradinita Homoraciu
43. Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
44. Piata
45. Camin cultural
47. Sala festivitati
49. Scoala cu clasele I-VIII Homoraciu si teren de sport
50. Gara Homoraciu
40. Casa parohiala si asezamant social
48. Muzeul satesc

X
X

0.01 ha
0.14 ha
0.26 ha
0.10 ha
0.18 ha
0.17 ha
0.42 ha
0.07 ha
0.11 ha
0.05 ha

-

X
X
X

0.11 ha
0.01 ha
0.01 ha

-

X

1.40 ha

-

X

2.52 ha 1714 m
2.66 ha 3074 m
15.39 ha 17105 m

X
X
X
X
X
X
X
X

ECHIPARE EDILITARA
37. Rezervor apa propus
38. Statie de pompare si rezervor apa existente
39. Statie de pompare si rezervor apa existente

GOSPODARIE COMUNALA
46. Cimitir

CAI DE COMUNICATIE
X

Drum National
Drum Judetean
Strazi si ulite

X

DIN INTRAVILANUL SATULUI MALU VANAT
DOMENII

LOCALIZARE

CATEGORIA
DIMENSIUNI
National Judetean Local Suprafata (ha) Lungime

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
51. Canton CFR
52. Biserica adventista
56. Dispensar
58. Gradinita Malu Vanat
59. Scoala cu clasele I-IV Malu Vanat

X
X
X
X

0.01 ha
0.04 ha
0.10 ha
0.08 ha
0.14 ha

-

X
X
X
X

0.04 ha
0.12 ha
0.01 ha
0.14 ha

-

X

0.06 ha

-

X

ECHIPARE EDILITARA
53. Rezervor apa propus
54. Rezervor apa propus
55. Rezervor apa existent
60. Statie de epurare propusa

GOSPODARIE COMUNALA
57. Cimitir adventist

CAI DE COMUNICATIE
X

Drum National
Drum Comunal
Strazi si ulite

X
X

2.25 ha
0.84 ha
6.17 ha

1533 m
828 m
6863 m

DIN INTRAVILANUL SATULUI CERNESTI
DOMENII

LOCALIZARE

CATEGORIA
DIMENSIUNI
National Judetean Local Suprafata (ha) Lungime

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
64. Scoala cu clasele I-IV Cernesti

X

0.10 ha

-

X
X
X

0.59 ha
0.23 ha
0.09 ha
0.68 ha

-

ECHIPARE EDILITARA
61. Castel de apa
63. Rezervor apa existent
65. Statie de epurare propusa
62. Centrala Hidroelectrica

X

CAI DE COMUNICATIE
Drum Comunal
Strazi si ulite
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X
X

1,17 ha
3.66 ha

1566 m
4072 m

CAPITOLUL IV - CONCLUZII
4.1 CORELAREA DEZVOLTĂRII UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZĂ CU
LOCALITĂŢILE ÎNVECINATE
Comuna Izvoarele, fiind o localitate rurală de dimensiuni mici, se află sub aria de
influenţă a polilor centrali de creştere Ploieşti şi Braşov şi a oraşelor din proximitate precum
Vălenii de Munte şi Slănic. Pe teritoriul comunei se pot dezvolta activităţi economice,
activităţile terţiare - comerţşi servicii, care pot contribui la dezvoltarea economică a
localităţii. Aceste activităţi pot fi susţinute prin proximitatea cu polii de creştere mai sus
menţionaţi.
Legătura cu reţeaua majoră de drumuri a judeţului se realizează prin DN 1A, DJ 102,
DC 19A, DC 20, DC 21, DC 41, care sunt propuse spre modernizare. De asemenea, în cadrul
localităţii este propusă dezvoltarea reţelei de transport public, în vederea unei mai bune
conexiuni cu localităţile învecinate.
Proximitatea municipiului Braşov, dar şi Ploieşti şi Vălenii de Munte reprezintă un
avantaj al pieţei locurilor de muncă pentru locuitorii comunei.
4.2 CORELAREA DEZVOLTĂRII UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZĂ CU
”STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA”, 2013-2020
La elaborarea/actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Izvoarele s-a avut în
vedere stabilirea unei legături cu ”Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Prahova”.
Astfel, sunt preluate şi introduse în documentaţia de faţă punctele principale din strategie,
ce fac parte din lista principală de investiţii a comunei :
 Modernizare DC 20 (Izvoarele-Crasna) şi DC 21 (Crasna-Schiuleşti)
 Modernizare şi extindere sistem alimentare cu apă
 Înfinţarea unui centru rezindeţial de tip familial
 Protejarea sănătăţii populaţiei de efectele oricărui tip de contaminare a apei destinate
consumului uman
 În planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism vor fi evidenţiate zonele cu
resurse turistice precum şi măsurile necesare punerii în valoare şi îmbunătăţirii
accesibilităţii acestora;
 În unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, detaliate în tabelele de mai
jos, turismul constituie o activitate economică prioritară, iar investiţiile pentru
dezvoltarea acestei activităţi vor fi orientate cu precădere spre aceste zone.
 Dezvoltarea turismului rural şi a ofertei specifice (pensiuni rurale asociate cu
ferme/microferme)
4.3 CORELAREA DEZVOLTĂRII UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZĂ CU
”STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI IZVOARELE”
La elaborarea/actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Izvoarele s-a avut în
vedere corelarea documentaţiei de faţă cu lista principală de investiţii a comunei :
1. Sisteme de canalizare menajeră în satele Izvoarele şi Schiuleşti şi extindere reţea apă
în satul Chiriţeşti şi în satrul Izvoarele, zona Lărgeni – proiect în execuţie
2. Construcţie sediu nou primărie – proiect ce nu s-a realizat
3. Îmbunătăţirea reţelelor de drumuri de interes local satele Izvoarele şi Schiuleşti –
proiect în execuţie
4. Reparaţii după inundaţii drum local secundar zona Valec, sat Homorâciu – proiect în
execuţie
5. Lucrări de branşare electrică a următoarelor obiective
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Rezervor de apă V=75mc, sat Homorâciu – branşament trifazic subteran
Rezervor de apă V=300mc, sat Malu Vânăt – branşament trifazic subteran
Staţie pompe intermediară SP3-73 mc/zi – alimentare staţie pompe (trifazic

aerian)


Staţie pompe intermediară SP2-173 mc/zi – branşament trifazic subteran
6. Construcţie pod sat Cerneşti – proiect ce nu s-a realizat
7. Asfaltare DC19A – proiect ce nu s-a realizat
8. Betonare drum comunal sat Schiuleşti, drum spre Mănăstirea Crasna– proiect ce nu sa realizat
9. Completare drum comunal Vîlcel – proiect ce nu s-a realizat
10. Întocmire documentaţie amenajament pastoral – proiect ce nu s-a realizat
11. Asfaltare străzi în comuna Izvoarele, sat Homorâciu strada Vîlcel, strada Moarii, strada
Dispensarului (sat Malu Vânăt) – proiect ce nu s-a realizat
12. Asfaltare drum comunal Lărgeni (DC 19A) – proiect ce nu s-a realizat
4.4 CORELAREA DEZVOLTĂRII UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZĂ CU
RECOMANDĂRILE DIN ”RAPORTUL DE MEDIU LA PLANUL URBANISTIC GENERAL COMUNA
IZVOARELE”
OBIECTIVE DE MEDIU RELEVANTE PE COMPONENTE/ ASPECTE DE MEDIU
IN MONITORIZAREA IMPLEMENTARII P.U.G.
 Crearea şi asigurarea unor spaţii rurale de bună calitate, orientate spre utilizator, care
joacă un rol important în condiţiile de trai ale populaţiei ca suma a tuturor aspectelor
economice, tehnologice, sociale şi ecologice
 Respectarea P.O.T., C.U.T.;
 Respectarea aliniamentului;
 Respectarea regimului de înalţime;
 Amenajarea de spaţii verzi.
 Îmbunătăţirea infrastructurii tehnice:
 Construirea staţiilor de epurare şi a reţelei de colectare a apelor menajere şi pluviale;
 Reabilitarea, extinderea şi modernizareasistemului centralizat de alimentare cu apă
 Racordarea construcţiilor la reţeua publică de distribuţie a apei potabile;
 Racordarea construcţiilor la reţeua decanalizare ape menajere;
 Asigurarea scurgerii apelor pluviale lareţeaua colectoare a acestora;
 Îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri.
MONITORIZAREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI ALE P.U.G.
APA/ Asigurarea calităţii apelor uzate evacuate în canalizarea urbană şi în emisari
AER/ Menţinerea calităţii aerului înconjurător sub valorile limită prevazute de
normele în vigoare
ZGOMOT/ Reducerea impactului produs de zgomot şi vibraţii asupra receptorilor sensibili
SANATATE/ Ameliorarea stării de sănătate a populaţiei prin implementarea de măsuri
care să vizeze asigurarea dotărilor edilitare şi prevenirea poluării datorită noxelor, inclusiv
a poluării fonice.
PROPUNERI SPECIFICE
Crearea, modernizarea infrastructurii fizice de bază:
 Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes
local (drumuri comunale, străzi şi alei din interiorul comunei);
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 Realizarea unui sistem de canalizare (reţele de canalizare, staţii de epurare);
 Prima înfiinţare a reţelei publice de alimentare cu gaze naturale;
 Modernizarea şi extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă existent, care
se va extinde urmărind toată trama stradală existentă şi propusă;
 Extindere a reţelei publice de joasă tensiune şi a reţelei de iluminat către alţi
consumatori ce pot apărea în zonele introduse în intravilan;
 Protejarea sanitară a zonei de locuit;
 Suprafaţa spaţiilor verzi, agrement şi perdele de protecţie va cunoaşte o
creştere însemnată datorită amenajării unor zone de agrement (individuale şi
colective) de-a lungul cursurilor de apă, a perdelelor de protecţie pentru terenurile;
 Agricole şi realizării unor perdele de protecţie în jurul unităţilor industriale.
4.5 POSIBILITĂŢI DE RELANSARE SOCIO-ECONOMICĂ
Prin prezenta documentaţie de urbanism sunt formulate reglementări care să
determine dezvoltarea unor noi activităţi şi să încurajeze menţinerea celor deja existente.
Activitatea economică va valorifica resursele solului, capacităţile existente şi forţa de muncă.
Potenţialul economic al comunei este predominant agricol, iar pentru dezvoltarea
acestei activităţi se propune implicarea autorităţilor publice, prin realizarea unor
parteneriate public-private, astfel încât să li se asigure sprijin persoanelor ce nu dispun de
utilaje performante. De asemenea, intravilanul propus este extins pe suprafeţe minime,
astfel încât să se poată asigura funcţionarea în continuare a activităţii de agricultură.
Se recomandă promovarea unei agriculturi performante, a activităţilor specifice
agroturismului, pentru care este nevoie de forţă de muncă disponibilă în localitate, care să
practice această activitate, dar şi rezerve de teren. Este încurajat în acest sens dezvoltarea
sectorului pisciol, ce a luat amplaore în ultima perioadă, astfel de zone de păstrăvării găsim
amplasate de o parte şi de alta a părăului Crasna, în satul Izvoarele şi în satul Homorâciu, dar
şi pe malul stâng al Teleajenului între satele Malu Vânăt şi Cerneşti.
Pe de altă parte se atrage atenţia asupra valorificării pajiştilor, important patrimoniu
naţional, în contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi protecţiei mediului. Pe lângă rolul
decisiv de asigurare a furajelor pentru animale, pajiştile au o funcţie importantă în
dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător reflectată prin : conservarea biodiversităţii,
îmbunătăţirea fertilităţii solurilor, prevenirea inundaţiilor şi a alunecărilor de teren, calitatea
peisajului, importanţa patrimoniului cultural, printre altele.
De asemenea, teritoriul comunei poate adăposti activităţi economice uşoare, precum
servicii şi comerţ, în special adiacent arterelor de circulaţie. De aceea, de-a lungul arterelor
principale de circulaţie se propun funcţiuni din sectorul terţiar - comerţ, servicii, care să aibă
rol de deservire locală.
4.6 CATEGORII PRINCIPALE DE INTERVENŢIE (OPERAŢIUNI URBANISTICE) DEPENDENTE DE
NECESITĂŢILE POPULAŢIEI
1. Extinderea suprafeţei intravilanului:
 Intravilanul existent aprobat prin H.C.L. nr.39/1999 este în suprafaţă de 924,94 ha,
intravilanul existent din măsurători aprobat prin P.V. recepţie O.C.P.I. nr.
144/23.01.2016 este în suprafaţă de 1017,45 ha, intravilanul propus aprobat prin
P.V. recepţie O.C.P.I. nr. 144/23.01.2016 este în suprafaţă de 1016,83 ha.
 Diferenţele apărute între suprafeţele de existent aprobate cu H.C.L. şi O.C.P.I. se
datorează extinderilor în timp a intravilanului în urma elaborării documentaţiilor
de urbanism şi in urma georeferenţierii planurilor (o mai buna acurateţe a
masurătorilor suprafeţelor).
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Conform PUG au fost scoase din intravilan o serie de terenuri ce, fie nu
puteau fi utilizate datorată condiţiilor hidrografice şi hidrogeologice, geologice şi
geomorfologice, geotehnice, legate în general de fenomenele fizico-geologice active, fie
făceau parte din rezerva de pajişti a comunei, ori datorită accesibilităţii reduse vor duce în
timp la eventuala relocare a zonelor.
De asemenea au fost introduse în intravilan terenuri în zone în care se observa o
dezvoltare urbană a comunei (vezi terenurile spre mănăstirea Crasna=
2. Modernizarea şi reorganizarea sistemului de circulaţii existent:
 Drumurile judeţene şi cele comunale sunt propuse a fi supralărgite şi amenajate,
în porţiunile de intravilan, cu spaţii verzi.
 Străzile ce deservesc intravilanul sunt principale şi secundare, cu două benzi de
circulaţie.
 Străzile din extravilan, denumite în continuare drumuri de exploatare, sunt
proiectate cu două benzi de circulaţie. Acestea au fost propuse cu având cote
minime, dar totodată retrageri specifice, asigurănd dezvoltarea corespunzătoare
a profilului transversal (asigurarea maririi amprizei drumului şi amplasării
trotuarelor) în cazul proiectărilor viitoare.
 De asemenea, sunt propuse drumuri orientative, cu caracter director, ce au ca rol
continuarea străzilor existente şi îmbunătăţi legăturile între obiectivele existente
şi cele propuse şi pentru susţinerea unei dezvoltări coerente şi controlate în cadrul
ţesutului, astfel încât să se creeze o tramă stradală coerentă.
 Prin aceste intervenţii se asigură o legătură facilă între trupurile de intravilan ale
comunei.
 Modernizarea şi propunerea, acolo unde este nevoie, podurilor şi podeţelor
ferate, carosabile şi pietonale peste Părăul Crasna şi Teleajen
 Amenajarea unor spaţii destinate opririi mijloacelor de transport în comun, în
afara fluxului circulaţiei, de-a lungul drumurilor publice;
3. Creşterea potenţialului turistic al comunei Izvoarele.
 Renovarea şi menţinerea într-o stare bună a monumentelor de pe teritoriul
comunei. Asigurarea informării populaţiei asupra importanţei acestora la nivelul
comunei şi a identităţii ei, cât şi dispunerea consecinţelor în cazul în care sunt
efectuate modificări (demolări, renovări, etc.), fără a avea în prealabil
avizul/punctul de vedere din partea autorităţilor competente în domeniu
 Asigurarea unei accesibilităţi facile către acestea şi a unor trasee pietonale
specifice. Avem ca exemplu drumul comunal DC 21 – Strada Crasna ce porneşte
din drumul naţional DN 1A, situat în apropierea zonei centrale, şi conduce spre
Mănăstirea Crasna : asigurarea viabilităţii drumului28 şi a unei continutăţi în
teritoriu şi a siguranţei în trafic – propunerea şi amenajarea unui pasaj carosabil
la intersecţia cu linia căii ferate
 Oferirea dotărilor de turism necesare (spaţii de cazare, alimentaţie publică, etc).
 Promovarea comunei printr-o strategie de branding
 Asigurarea cursurilor de pregătire pentru personalul angajat în domeniu.
 Încurajarea unui turism prietenos cu mediul (picnicuri, excursii în natură), prin
evidenţierea peisajelor plăcute de cadru natural.
 Încurajarea practicării pescuitului sportiv prin amenajarea unor spaţii şi dotări în
acest scop.
28

Calitatea îmbrăcămintei unei şosele de a corespunde condiţiilor cerute de traficul pentru care a fost
proiectată, conform definiţie DN1986
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4. Valorificarea monumentelor naturale
 Pe teritoriul comunei nu se mai regăseşte în prezent monumentul natural: 9
exemplare de Tei (Tillia tomentosa) situaţi între gardul fostei Tabere de copii şi DN
1A, în vârstă de 100 ani.
5. Crearea unui cadru juridic şi fiscal favorabil dezvoltării unor servicii şi industrii
 De-a lungul drumului naţional şi a căii ferate, cu precădere în sud unde se
dezvoltă sectorul de industrie şi depozitare
 De-a lungul văii râului Teleajen pe partea stângă a acestuia, în sud şi de-a lungul
văii râului Crasna , de o parte şi de alta a acesteia pentru dezvoltarea sectorului
piscicol
6. Creşterea calităţii vieţii.
 Crearea unui sistem adecvat de spaţii verzi publice de mici dimensiuni.
 Racordarea întregii comune la sisteme centralizate de canalizare şi alimentare cu
apă şi gaze.
 Amenajarea de spaţii dedicate atât turiştilor, cât şi localnicilor (cafenele, alte
spaţii de servicii aferente zonei de parcuri si agrement, cu precadere în vestul
satului Schiuleşti, aflăndu-se în apropierea Mănăstirii Crasna etc).
 Amenajarea unui teren sportiv şi a unui parc pe teren aflat în domeniul public al
comunei în satul Schiuleşti.
 Creşterea siguranţei locuitorilor prin dezvoltarea unui iluminat public adecvat.
 Restructurare - prin propunerea noilor zone funcţionale.
 Extinderea suprafeţei intravilanului.
7. Realizarea reţelei de canalizare şi de alimentare cu gaz metan
 Se vor executa lucrări pentru realizarea reţelei de canalizare şi de alimentare cu
gaz metan şi racordarea locuitorilor la acestea în toate satele comunei. Sistemul
de canalizare va fi complet independent, fiind propuse reţele de canalizare şi staţii
de epurare menajere.
8. Operaţiuni de restructurare - prin propuneri de reorganizare cadastrală
 Pentru viitoarele construcţii vor fi emise autorizaţii de construire numai dacă
terenul acestora respectă prevederile din R.L.U.-ul aferent prezentului P.U.G.. În
caz contrar, parcelele vor deveni construibile prin operaţiuni de comasare /
reorganizare cadastrală.

4.7 CONSTRÂNGERI ALE DEZVOLTĂRII SPAŢIALE A COMUNEI
Intravilanul propus este extins controlat, în concordanţă cu intenţiile şi
recomandările reprezentanţilor Primăriei. Astfel, s-a evitat a fi introduse inutil suprafeţe în
intravilan şi se încurajează o extindere controlată.
În ceea ce priveşte dezvoltarea spaţială, intravilanul comunei întâlneşte o serie de
constrângeri fie din punct de vedere al condiţiilor hidrografice şi hidrogeologice, geologice
şi geomorfologice, geotehnice, legate în general de fenomenele fizico-geologice active ce
afectează zone extinse ale comunei (eroziuni şi alunecări), zonă de alunecări active în nordestul satului Cerneşti pentru care se impune interdicţie definitivă de construire, ori alte
fenomene de inundaţii în lungul văilor importante. Aceste categorii generatoare de
restricţii au un caracter ce orientează dezvoltarea pe o direcţie bine stabilită.
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Zona împădurită din partea de nord-vest a teritoriului administrativ şi din zona de
la est, fac ca dezvoltarea comunei Izvoarele să se petreacă mai mult în partea de centru a
teritoriului administrativ, de la vest la est de-o parte si de alta a Pârâului Crasna, dar şi pe
direcţia nord-sud, îndeosebi de-a lungul arterelor de circulaţie majore. De asemenea atât
zonele împădurite cât şi zonele de păşune prezintă excese de umiditate, cu precădere în
extravilan.
Alte restricţii sunt cele de-a lungul cursurilor râurilor şi a principalelor văi, unde se
produc local inundaţii, asociate cu eroziuni şi alunecări de teren.
Planul Urbanistic General al comunei Izvoarele pune în practică strategia,
priorităţile şi reglementările de urbanism aplicate în utilizarea optimă a terenurilor şi
construcţiilor din cadrul localităţii şi necesită periodic reactualizarea sa. Această acţiune va
avea un caracter permanent. Acesta din urmă va avea un rol deosebit în planificarea rurală
implementarea sa având un efect pozitiv asupra mediului, cu o contribuţie importantă în
asigurarea nevoilor comunităţii locale.
În concluzie, dezvoltarea spaţială a comunei Izvoarele s-a realizat în concordanţă cu
necesităţile populaţiei şi cu recomandările reprezentanţilor administraţiei publice, viziunea
de dezvoltare ţinând cont de tendinţele actuale de dezvoltare a localităţii şi de pontenţialul
acesteia.
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4.8 PLANUL DE ACŢIUNE – PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE
1. ASFALTARE DRUMURI COMUNALE SATELE IZVOARELE ŞI SCHIULEŞTI
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL
FINANŢATOR

Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele
Programul Operaţional Regional
Axa 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale
şi locale
Domeniul major de intervenţie 2.1. – Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane –
inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ-euro fara TVA)

–

CONTRIBUŢIE PROPRIE
OBIECTIVE:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

10 %
DESCRIEREA PROIECTULUI
Asfaltarea drumurilor va avea efecte benefice asupra
dezvoltarii economice viitoare a comunei prin conectarea
diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea legaturilor
rutiere cu comunele invecinate si cu satele componente.
Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si
pentru turistii care tranziteaza comuna.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
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DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : termen mediu 1 – 3 ani

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este
importanta modernizarea drumurilor comunale.

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

2. ASFALTARE DRUMURI LOCALE SATELE SCHIULEŞTI, HOMORÂCIU ŞI
MALU VÂNĂT
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL
FINANŢATOR

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ-euro fara TVA)

Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele
Programul Operaţional Regional
Axa 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale
şi locale
Domeniul major de intervenţie 2.1. – Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane –
inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură
–

CONTRIBUŢIE PROPRIE

10 %
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Asfaltarea drumurilor va avea efecte benefice asupra
dezvoltarii economice viitoare a comunei prin conectarea
diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea legaturilor
rutiere cu comunele invecinate si cu satele componente.
Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si
pentru turistii care tranziteaza comuna.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control

DURATA PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:
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 Auditul proiectului
proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : termen mediu 1 – 3 ani
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este
importanta modernizarea drumurilor locale.

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

3. BETONARE DRUMURI LOCALE SATELE CERNEŞTI, HOMORÂCIU ŞI
IZVOARELE
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL
FINANŢATOR

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ-euro fara TVA)

Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele
Programul Operaţional Regional
Axa 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale
şi locale
Domeniul major de intervenţie 2.1. – Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane –
inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură
–

CONTRIBUŢIE PROPRIE

10 %
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Betonarea drumurilor va avea efecte benefice asupra
dezvoltarii economice viitoare a comunei prin conectarea
diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea legaturilor
rutiere cu comunele invecinate si cu satele componente.
Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si
pentru turistii care tranziteaza comuna.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control

DURATA PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:
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 Auditul proiectului
proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : termen mediu 1 – 3 ani
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este
importanta betonarea drumurilor locale.

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

4. TROTUARE ÎN SATELE IZVOARELE, HOMORÂCIU, MALU VÂNĂT PE DN 1A

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele

FINANŢATOR

Programul Operaţional Regional
Axa 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale
şi locale
Domeniul major de intervenţie 2.1. – Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane –
inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ-euro fara TVA)

–

CONTRIBUŢIE PROPRIE
OBIECTIVE:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

10 %
DESCRIEREA PROIECTULUI
Realizarea de trotuare la DN 1A va avea efecte benefice
asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin
fluidizarea şi mai buna desfaşurare a traficului rutier.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
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DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : termen mediu 1 – 3 ani

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca sunt
necesare trotuare la DN 1A (acestea existând intr-o mică
măsură).

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

5. SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE HOMORÂCIU ŞI MALU
VÂNĂT ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE SISTEM DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ÎN SATELE
IZVOARELE ŞI HOMORÂCIU
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL
FINANŢATOR

Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele
Administraţia Fondului pentru Mediu

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ-euro fara TVA)
CONTRIBUŢIE PROPRIE

–
10 %
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte benefice
asupra dezvoltării economice a zonei prin crearea de noi
locuri de muncă, care vor stabiliza forţa de muncă în zonă şi
vor creşte calificarea acesteia. Zona va deveni mai atractivă
pentru investitori, iar activitatea acestora va genera venituri
suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea un impact
social şi economic direct asupra comunităţii, prin existenţa
unor resurse financiare pentru finanţarea şi dezvoltarea
unor activităţi în domeniul sănătăţii, învăţământului, culturii,
etc.
Prin aplicarea proiectului de realizare a staţiei de epurare se
vor atinge obiectivele :
- Îmbunătăţirea infrastructurii de mediu;
- Stabilirea şi menţinerea unui program de politici de
evacuare a nămolului / biomasei;
- Stabilirea şi menţinerea unui program de reducere a
infiltraţiei apelor uzate din canalizare
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
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DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : termen mediu 1 – 3 ani

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este
importantă realizarea sistemului de canalizare şi alimentare
cu apă .

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

6. RENOVARE CLĂDIRE DISPENSAR VETERINAR SAT HOMORÂCIU SI
TRANSFORMARE ÎN CASĂ PAROHIALĂ ŞI AŞEZĂMÂNT SOCIAL
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL
FINANŢATOR

Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele
Programul Operaţional Regional
Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ-euro fara TVA)

–

CONTRIBUŢIE PROPRIE

10 %
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Reabilitarea / modernizarea / echiparea cu utilităţi a clădirii
în care a funcţionat distensarul veterinar şi transformarea
acesteia in casă parohială şi aşezământ social
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control

DURATA PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:
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 Auditul proiectului
proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : termen mediu 1 – 3 ani
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este
important realizarea unui aşezământ social.

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

7. CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN SATUL SCHIULEŞTI

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele

FINANŢATOR

Programul Operaţional Regional
Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ-euro fara TVA)
CONTRIBUŢIE PROPRIE

–
10 %
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:
ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Construirea si dotarea cu utilităţi a unui dispensar uman în
sat Schiuleşti
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control

DURATA PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:
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 Auditul proiectului
proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : proiectul a fost finalizat
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este
important construirea unui dispensar uman in satul
Schiuleşti.

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

8. AMENAJARE PARC AGREMENT SAT SCHIULEŞTI

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele

FINANŢATOR

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcţia
Gestionare Fonduri Comunitare.

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ-euro fara TVA)
CONTRIBUŢIE PROPRIE

–
10 %
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea
promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing
specifice
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
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DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : proiectul a fost finalizat

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este
importantă amenajarea unui parc de agrement în satul
Schiuleşti.

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

9. AMENAJARE PARCURI DE AGREMENT ÎN SATELE IZVOARELE,
HOMORÂCIU ŞI MALU VÂNĂT
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL
FINANŢATOR

Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcţia
Gestionare Fonduri Comunitare.

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ-euro fara TVA)

–

CONTRIBUŢIE PROPRIE

10 %
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea
promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing
specifice
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control

DURATA PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:
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 Auditul proiectului
proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : 1 - 3 ani
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este
important realizarea unor parcuri de agrement în satele
Izvoarele, Homorâciu şi Malu Vânăt.

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

10. CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II
SCHIULEŞTI

SAT

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL
FINANŢATOR

Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcţia
Gestionare Fonduri Comunitare.

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ-euro fara TVA)

–

CONTRIBUŢIE PROPRIE

10 %
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea
promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing
specifice
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control

DURATA PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:
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 Auditul proiectului
proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : proiectul a fost finalizat
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este
importantă construirea unei baze sportive multifuncţionale
în satul Schiuleşti.

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

11. CONSTRUIRE SEDIU NOU PRIMARIE

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele

FINANŢATOR

Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ- fara TVA)
CONTRIBUŢIE PROPRIE

1.000.000 LEI
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Creearea condiţiilor moderne pentru funcţionarii publici, a
persoanelor contractuale şi a cetăţenilor care apelează la
serviciile oferite de către autoritatea publică locală
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control

DURATA PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:
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 Auditul proiectului
proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : 1 - 3 ani
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este
importantă construirea unui nou sediu al Primariei.

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

12. MODERNIZARE POD SAT CERNEŞTI, RESPECTIV SAT CHIRIŢEŞTI

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele

FINANŢATOR

Programul Operaţional Regional
Axa 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale
şi locale
Domeniul major de intervenţie 2.1. – Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane –
inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ-euro fara TVA)

–

CONTRIBUŢIE PROPRIE
OBIECTIVE:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

10 %
DESCRIEREA PROIECTULUI
Modernizarea podurilor peste râul Teleajen va avea efecte
benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei
prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale,
imbunatatirea legaturilor rutiere cu comunele invecinate si
cu satele componente.
Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si
pentru turistii care tranziteaza comuna.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului
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DURATA PROIECTULUI:

proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : termen mediu 1 – 3 ani

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este
importanta modernizarea celor două poduri de peste râul
Teleajen.

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

13. REALIZAREA RETELEI DE GAZE

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele

FINANŢATOR

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcţia
Gestionare Fonduri Comunitare.

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ-euro fara TVA)
CONTRIBUŢIE PROPRIE

–
10 %
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Realizarea retelei de gaz pentru toti locuitorii comunei.
Crearea conditiilor adecvate locuitorilor si consumatorilor
economici care vor beneficia de pe urma acestei
infrastructuri edilitare:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
- reducerea poluarii
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei
- atragerea de investitori
- crearea de locuri de munca
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control
 Auditul proiectului

DURATA PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:
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proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : termen mediu 1 – 3 ani
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice
realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare
locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este
importanta realizarea reţelei de gaze.

REACTUALIZARE P.U.G. COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
MEMORIU GENERAL

14. LUCRĂRII DE BRANŞARE ELECTRICA A UNOR OBIECTIVE (REZERVOARE
DE APĂ, STAŢII DE POMPE, ETC)
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL
FINANŢATOR

Primaria şi Consilul Local al comunei Izvoarele
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcţia
Gestionare Fonduri Comunitare.

VALOAREA PROIECTULUI
(estimativ-euro fara TVA)

–

CONTRIBUŢIE PROPRIE

10 %
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Necesitatea realizării unor lucrării de branşare electrică
pentru urmatoarele obiective :
- rezervor apă sat Malu Vânăt
- rezervor apă sat Homorâciu
- staţie pompe intermediară SP3-73 mc/zi – alimentare
staţie pompe (trifazic aerian)
- staţie pompe intermediară SP2-173 mc/zi – branşament
trifazic subteran
Crearea
conditiilor
adecvate
locuitorilor
si
consumatorilor economici care vor beneficia de pe urma
acestei infrastructuri edilitare.
 Realizarea studiului de fezabilitate
 Elaborarea proiectului tehnic
 Aprobarea inceperii proiectului
 Pregatirea si depunerea cererii de finantare
 Contractarea proiectului
 Organizarea licitatiilor
 Monitorizare, evaluare, control

DURATA PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII
IMPLEMENTARII PROIECTULUI:
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 Auditul proiectului
proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de
finantare
Termen extimat : termen mediu 1 – 3 ani
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
Locala.
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4.9 PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTARE ŞI PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE
PROPUSE
In corelare cu ”Planul de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova in perioada 2014-2020” si
cu “Strategia de dezvoltare a comunei Izvoarele in pentru perioada 2011-2017”, prelungita
pana in anul 2018, se propune realizarea urmatoarelor obiective si masuri prioritare:
- Asfaltare drumuri comunale (DC 20 si DC 21) satele Izvoarele şi Schiuleşti
- Asfaltare drumuri locale satele Schiuleşti, Homorâciu şi Malu Vânăt
- Betonare drumuri locale satele Cerneşti, Homorâciu şi Izvoarele
- Trotuare în satele Izvoarele, Homorâciu, Malu Vânăt pe DN 1A
- Sisteme de canalizare menajeră în satele Homorâciu şi Malu Vânăt şi
îmbunătăţire sistem distribuţie apă potabilă în satele Izvoarele şi Homorâciu
- Renovare clădire dispensar veterinar sat Homorâciu si transformare în casă
parohială şi aşezământ social
- Construire dispensar uman în satul Schiuleşti
- Amenajare parc agrement sat Schiuleşti
- Amenajare parcuri de agrement în satele Izvoarele, Homorâciu şi Malu Vânăt
- Construire bază sportivă multifuncţională tip II sat Schiuleşti
- Modernizare pod sat Cerneşti, respectiv sat Chiriţeşti
- Realizarea retelei de gaze
- Lucrării de branşare electrica a unor obiective (rezervoare de apă, staţii de
pompe, etc)
Aceste obiective si masuri vor fi realizate in etape, in functie de posibilitatile de finantare.
Sursele posibile de finantare sunt bugetul local, bugetul de stat, imprumuturi, fonduri
europene, parteneriate, alte surse. Implementarea acestor obiective este in sarcina Consiliul
Local Izvoarele.
4.10 CADRUL LEGAL DE ELABORARE
Memoriul general este elaborat in conformitate cu urmatoarele acte normative
specifice sau complementare domeniului urbanismului, cu modificarile si completarile lor
ulterioare:
1. LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
2. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;
3. Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati, publicatain Monitorul Oficial, Partea I, nr. 408, din 24
iulie 2001;
4. Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului,
adoptata la Florenta la 20 octombrie 2000;
5. Hotararea nr.525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism;
6. ORDIN nr. 37/N din 8 iunie 2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid
privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic de detaliu",
Indicativ: G M 009 – 2000;
7. Ordinul MLPAT Nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare si
continutul documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanismului;
8. Ordinul MLPAT nr.80/N/18.11.1996 “Ghid privind elaborarea si aprobarea
Regulamentelor Locale de Urbanism”;
9. Legea 18/1991 – fondului funciar;
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10. Legea 69/1991 – administratiei publice locale cu completarile ulterioare (Legea 215
/2001);
11. Legea 33/1994 – privind expropierea pentru cauza de utilitate publica;
12. Legea 10/1995 – privind calitatea in constructii;
13. Legea 137/1995 – privind protectia mediului;
14. Legea 41/1995 – privind protectia patrimoniului national;
15. Legea 7/1996 – cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare;
16. Legea 107/1996 – a apelor;
17. Legea 71/1996 – sectiunea I - cai de comunicatie;
18. Legea 171/1996 – sectiunea II – Apa;
19. Ordonanta 43 din 28 august 1997 - privind regimul drumurilor;
20. Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii
functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei
publice;
21. Legea 54/1998 – privind circulatia juridica a terenurilor;
22. Legea 213/1998 – privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia;
23. Legea 219/1998 – privind regimul concesiunii;
24. Legea 5/2000 – sectiunea III - zone protejate;
25. Legea 350/2001 – privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul si completarile
ulterioare (Legea 289 /2006);
26. Legea 351/2001 – sectiunea IV - reteaua de localitati;
27. Lege 422/2001 – privind protectia monumentelor istorice;
28. Legea 575/2001 – sectiunea V - zone de risc natural;
29. Legea nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile
funerare;
30. HGR 525/1996 – pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism (R.G.U.);
31. Codul Civil;
32. Codul Silvic – Legea nr.46 din 19 martie 2008;
33. Leagea nr.164 din 24 iunie 2015 a viei si vinului in sistemul organizarii comune a
pietei vitivinicole;
34. Legea nr. 348 din 10 iulie 2003 a pomiculturii;
35. Hotararea Nr. 638 din 5 august 1999 privind aprobarea Regulamentului de aparare
impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile
hidrotehnice si a Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare
operativaimpotriva inundatiilor si gheturilor;
36. Hotararea nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;
37. Ordinul Nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru
aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea
teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea constructiilor;
38. Ordinul Ministrului Sanatatii Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienasi
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
39. Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind incadrarea in categorii a drumurilor nationale;
40. Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;
41. Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
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42. Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile
urbane si rurale;
43. Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane;
44. Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale;
45. Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor Nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si
protectia civila;
46. Ordinul Ministrului de Interne Nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale
de prevenire si stingere a incendiilor;
47. Ordinul M.L.P.A.T. Nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor
comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea la reteaua de electrificare si la retelele
telefonice, astfel cum a fost modificat prin H.G. Nr. 211/1999;
48. Ordinul nr. 371 din 11 august 2002 pentru aprobarea normativelor si prescriptiilor
tehnice specifice zonelor de protectie si zonelor de siguranta aferente Sistemului national de
transport prin conducte al produselor petroliere;
49. Ordin nr. 47/1203/509 din 21 iulie 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor/
sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale.

Întocmit
Urb. Dorin VLĂDESCU
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