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1. INTRODUCERE

Denumirea proiectului

Lucrarea reprezintă Raportul de Mediu pentru Reactualizarea Planul Urbanistic General ( PUG )
pentru Comuna Poiana Campina, judetul Prahova.

Raportul de Mediu a fost elaborat în conformitate cu cerintele de continut ale Anexei Nr. 2, a HG Nr.
1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe.

Titularul proiectului.

Titularul obiectivului analizat in prezentul raport este Primaria Comunei Poiana Campina, cu sediul in
Sat Poiana-Câmpina, Nr. 462, Tel/Fax : 0244-351367, E-mail: primpoianacampina@yahoo.com

Autorul atestat al Raportului

Responsabilul al Raportului de Mediu este SC Hexon Engineering SRL – atestat Ministerul Mediului
si Padurilor - Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru Protecţia Mediului – Poz 154 – RM,
RIM, BM, RA, RS, cu sediul in Campina, Bd. Carol I, Nr.11, Bl. P4, Sc. A, Ap. 2, Jud. Prahova, Cod
postal 105600, Tel / Fax 0244/372560.

Planul Urbanistic General (PUG)

Planul Urbanistic General (PUG) – Comuna Poiana Campina, judetul Prahova este promovat de catre
Primaria Comunei Poiana Campina, în calitate de titular al planului, si prevede obiectivele, actiunile si
masurile de dezvoltare pentru Comuna Poiana Campina (atât suprafete din intravilan cât si din
extravilan), cât si organizarea arhitectural urbanistica a teritoriului administrativ al comunei, corelata
cu Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Prahova (PATJ Prahova).

Scopul planului Planului Urbanistic General ( PUG )

Scopul realizarii Planului Urbanistic General îl reprezinta dezvoltarea localitatii corelata cu potentialul
zonei, necesitatile si optiunile populatiei.

Planul Urbanistic General are caracter director de analiza si reglementare operationala a situatiei
existente pe termen scurt, precum si prevederi pe termen mediu si lung.

Planul Urbanistic General reactualizat pentru Comuna Poiana Campina va fi aprobat prin Hotarâre a
Consiliului Local si va constitui baza legala pentru realizarea programelor si strategiei de dezvoltare
din Comuna Poiana Campina.

Durata de valabilitate a PUG-ului analizat este de 5-10 ani de la data aprobarii de catre Consiliul Local
al Comunei Poiana Campina.

Memoriul General, Regulamentul de Urbanism si plansele de reglementare pentru Reactualizarea
Planului Urbanistic General al Comunei Poiana Campina, judetul Prahova sunt elaborate de catre SC
Blom Romania SRL Târgovişte, în conformitate cu prevederile legislatiei specifice în domeniu  :

mailto:primpoianacampina@yahoo.com
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§ (Legea Nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare.

§ Legea Nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea
a IV – a – Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare.

§ Ordinul Nr. 13/N/1999 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghid privind metodologia de
elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic General”).

Surse documentare

In scopul întocmirii prezentului Raport de Mediu au fost colectate informaţii din urmatoarele
surse documentare referitoare la contextul teritorial şi stadiul actual al dezvoltării comunei Poiana
Campina :

Memoriul General – elaborat de catre SC Blom Romania SRL Târgovişte - 2011;
Planse de reglementare – elaborate de catre SC Blom Romania SRL Târgovişte - 2011;
Regulamentul de Urbanism – elaborat de catre SC Blom Romania SRL Târgovişte - 2011;
Studiu de Riscuri naturale – elaborat de SC Blominfo Geonet SRL Târgovişte - 2008;
Studiu Istoric de Fundamentare – elaborat de SC Restitutio SRL Ploiesti - 2011;
www.cjph.ro – Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Prahova (PATJ Prahova).
www.primariapoianacampina.ro – site-ul Primariei Comunei Poiana Campina
www.monumenteromania.ro – Monumentele Istorice din Romania
www.apmph.ro – Starea Mediului – Agentia Protectia Mediului Prahova
Recunoaşterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate pe teren
Alte informaţii puse la dispoziţie de Primăria Comunei Poiana Campina

http://www.primariapoianacampina.ro/
http://www.monumenteromania.ro/
http://www.apmph.ro/
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2. METODOLOGIA ELABORARII RAPORTULUI DE MEDIU - PUG - COMUNA POIANA
CAMPINA

Scopul evaluarii strategice de mediu (SEA) este acela de a contribui la integrarea consideratiilor cu
privire la mediu în pregatirea si adoptarea PUG Comuna Poiana Campina (reactualizare).

Evaluarea strategica de mediu se realizeaza în baza cerintelor Directivei SEA (Directiva Consiliului
European Nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului)
si a Hotarârii de Guvern Nr. 1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii de realizare a evaluarii de mediu
pentru planuri sau programe (Monitorul Oficial Nr. 707/05.08.2004), care transpune prevederile
Directivei mentionate în legislatia nationala.

Metodologia utilizata în evaluarea strategica de mediu include cerintele documentelor mai sus
amintite, precum si recomandarile metodologice din:

§ Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si
programe, elaborat de MMGA si ANPM, aprobat prin Ordinul Nr. 117/2006

§ Ghid generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri si programe si Ghid privind Evaluarea
de mediu pentru planuri si programe de amenajare a teritoriului si urbanism, elaborate în cadrul
proiectului EuropeAid/121491/D/SER/RO ( PHARE 2004/016 – 772.04.03.03 )

Procedura SEA (conform HG Nr. 1076/2004) presupune parcurgerea urmatoarelor etape :

a) Etapa de încadrare a planului/programului în procedura evaluarii de mediu;
b) Etapa de definitivare a proiectului de plan/program si de realizare a Raportului de Mediu;
c) Etapa de analiza a calitatii Raportului de Mediu.

2.1. ETAPA DE INCADRARE

In conformitate cu cerintele articolului 9 alin. (1) din HG Nr. 1076/2004, Primaria Comunei Poiana
Campina, în calitate de titular al Planului Urbanistic General - Comuna Poiana Campina, a notificat
Agentia pentru Protectia Mediului Prahova si Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti.

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti a delegat Agentia pentru Protectia Mediului
Prahova ca autoritate competenta pentru supravegherea procedurii de încadrare si decizie asupra
emiterii Avizului de mediu pentru PUG Comuna Poiana Campina.

In urma analizarii PUG Comuna Poiana Campina, Agentia pentru Protectia Mediului Prahova prin
adresa Nr. 44/20.01.2010 a hotarât urmatoarele :
§ Planul se supune procedurii de realizare a evaluarii de mediu conform prevederilor HG

Nr.1076/2004;
§ Completarea primei versiuni a PUG Comuna Poiana Campina cu Raportul de Mediu;
§ Constituirea grupului de lucru în vederea parcurgerii etapelor pentru obtinerea Avizului de

Mediu.

Titularul Planului Urbanistic General al Comunei Poiana Campina (reactualizare) a respectat
solicitarile exprimate prin adresa APM Prahova si a constituit grupul de lucru în cadrul caruia s-a
realizat stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu a informatiilor ce trebuie incluse în Raportul de
Mediu, precum si analiza efectelor semnificative ale planului asupra mediului.

S-au facut urmatoarele nominalizari pentru participarea în cadrul grupului de lucru ( Tabelul Nr. 2-1).
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Tabel Nr. 2-1 – Membrii Grupului de lucru SEA PUG - Comuna Poiana Campina

Institutia Directia / Functia Persoana nominalizata
Primaria Comunei Poiana Campina Resonsabil AT Dna. Eugenia Negulescu
Agentia Regionala Protectia Mediului Pitesti Consilier Dna. Denisa Maria
Agentia Protectia Mediului Prahova Consilier Dna.Joita Gheorhita
SC Blom Romania SRL Targoviste Proiectant Dl. Marius Cojoaca
SC Hexon Engineering SRL Campina Expert SEA Dl. Aurel Marinache

2.2. ETAPA DE DEFINITIVARE A PROIECTULUI DE PLAN SI DE REALIZARE A
       RAPORTULUI DE MEDIU

In data de 13.12.2011 a avut loc întâlnirea grupului de lucru SEA si definitivarea proiectului Planului
Urbanistic General Comuna Poiana Campina.

Modul de lucru în cadrul grupului de lucru a fost urmatorul:

§ Reprezentantii Primariei Comunei Poiana Campina au prezentat obiectivele si masurile
reactualizarii PUG Comuna Poiana Campina;

§ Reprezentantii ARPM Pitesti si APM Prahova au prezentat cerintele legate de procedura SEA
si de continutul si calitatea Raportului de Mediu;

§ Expertul de mediu a prezentat metodologia de lucru si principalii pasi urmati pentru întocmirea
Raportului de Mediu;

§ Expertul de mediu a propus grupului de lucru dezbaterea urmatoarelor aspecte:
Ø Nivelul la care se va face analiza efectelor asupra mediului;
Ø Modalitatea de evaluare si scala de evaluare adecvata;
Ø Obiectivele relevante de mediu;
Ø Alternativa “0”;

§ Propunerile facute de expertul de mediu au fost analizate de membrii grupului de lucru si
dezbatute în cadrul sedintelor.

§ Titularul planului a asigurat integrarea în forma finala a PUG Comuna Poiana Campina a
tuturor propunerilor facute de membrii grupului de lucru, inclusiv propunerile Raportului de
mediu.

Tematica dezbaterilor grupului de lucru SEA PUG - Comuna Poiana Campina este prezentata în
Tabelul Nr. 2-2.

Tabel Nr. 2-2 – Intâlnirile grupului de lucru SEA PUG - Comuna Poiana Campina

Tematica Participanti Dezbateri
Reuniunea
preliminara

Primaria Comunei
Poiana Campina,
APM Prahova,
ARPM Pitesti,
SC Blom Romania SRL
Targoviste,
SC Hexon Engineering
SRL Campina

Prezentarea primei versiuni a PUG Comuna
Poiana Campina
Prezentarea procedurii SEA
Identificarea aspectelor si a obiectivelor de
mediu relevante
Stabilirea criteriilor pentru determinarea
efectelor semnificative potentiale asupra
mediului
Stabilirea nivelului de analiza
Propuneri si discutii
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Elaborarea Raportului de mediu a presupus parcurgerea urmatoarelor etape:

§ Analiza starii mediului în Comuna Poiana Campina luând în considerare datele si informatiile
existente;

§ În urma caracterizarii starii actuale a mediului a fost identificat un set de aspecte de mediu si
probleme de mediu ce sunt relevante pentru spatiul analizat si care pot fi abordate direct prin
intermediul PUG;

§ Pentru aspectele de mediu si problemele de mediu identificate au fost formulate obiective
relevante de mediu carora planul trebuie sa se adreseze;

§ A fost realizata o analiza a evolutiei probabile a starii mediului în Comuna Poiana Campina
(a acelor aspecte de mediu relevante, identificate anterior) în conditiile neimplementarii
prevederilor PUG (Alternativa „0”);

§ Au fost evaluate efectele asupra mediului generate de implementarea PUG Comuna Poiana
Campina prin analizarea modului în care obiectivele acestuia contribuie la atingerea
obiectivelor de mediu relevante;

§ Pe baza evaluarii la nivel de obiective a fost elaborata o evaluare cumulativa care sa poata oferi
o imagine de ansamblu asupra posibilelor evolutii viitoare ale starii mediului în conditiile
implementarii PUG;

§ A fost de asemenea realizata o lista de indicatori propusi pentru monitorizarea efectelor PUG
Poiana Campina asupra mediului;

§ Pe baza analizelor efectuate a fost propus un set de recomandari privind prevenirea, reducerea
si compensarea oricarui potential efect advers asupra mediului asociat implementarii PUG;

§ Dupa parcurgerea acestor etape a fost elaborata varianta finala a Raportului de Mediu.
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3. PREZENTAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL  –  COMUNA POIANA CAMPINA

3.1. CONTEXTUL ACTUAL

Planul Urbanistic General al Comunei Poiana Campina este un instrument operational al politicii de
dezvoltare urbana a administratiei locale si consta în stabilirea prioritatilor de interventie,
reglementarilor si servitutilor de urbanism ce vor fi aplicate în utilizarea terenurilor si constructiilor
din comuna Poiana Câmpina, judetul Prahova, în perioada urmatorilor 5 - 10 ani.

Planul Urbanistic General al Comunei Poiana Campina implica rezolvarea urmatoarelor probleme :

§ Restabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;
§ Analiza situatiei existente si determinarea prioritatilor de interventie în teritoriu si în cadrul

localitatilor componente ale comunei;
§ Zonificarea functionala a terenurilor din intravilan si indicarea posibilitatilor de interventie prin

reglementari corespunzatoare;
§ Conditiile si posibilitatile de realizare a obiectivelor de utilitate publica.
§ Stabilirea tuturor zonelor de protecţie prevăzute de lege pentru statie reglare gaze, cimitire,

staţie de epurare, monumente istorice etc.

Politica de dezvoltare în plan spatial a administratiei Comunei Poiana Campina aduc ca date de tema
rezolvarea urmatoarelor probleme :

§ Atragerea de investitori pentru crearea a noi locuri de munca prin cresterea ofertei comunei
pentru investitori:

§ Pregatirea unei zone de activitati productive;
§ Dezvoltarea infrastructurii comunei:
§ Dezvoltarea retelelor de canalizare si alimentare cu apa,
§ Modernizarea drumurilor si intersectiilor din intravilanul localitatilor;
§ Imbunatatirea conditiilor de transport;
§ Introducerea în intravilan a unor suprafete necesare dezvoltarii constructiei de locuinte;
§ Amenajarea si extinderea spatiilor verzi publice.

3.2. STRUCTURA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI  POIANA CAMPINA

Structura Memoriului General al Planului Urbanistic General – Comuna Poiana Campina – judetul
Prahova cuprinde cinci capitole principale si o serie de anexe structurate dupa cum urmeaza:

§ Introducere;
§ Stadiul actual al dezvoltarii urbanistice;
§ Propuneri de organizare urbanistica si reglemetari;
§ Concluzii;
§ Anexe.

Primul capitol de Introducere, cuprinde trei subcapitole astfel:

§ Date de recunostere
§ Obiectivele lucrarii
§ Surse documentare
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Cel de al doilea capitol si cel mai extins al Memoriului General al PUG, Stadiul actual al dezvoltarii
urbanistice, cuprinde 11 subcapitole, acestea la rândul lor fiind structurate pe alte subtitluri relevante.

Primul subcapitol, Incadrarea in teritoriu. Urmeaza apoi subcapitolul Elemente ale cadrului natural,
care trateaza: asezarea geografica, relieful, geologia, conditii de hidrografie si hidrografie, clima,
flora si fauna, patrimoniul natural.

Subcapitolul trei descrie potentialul economic, al patrulea subcapitol, descrie populatie si elementele
demografice si sociale.

Cel de-al cincilea subcapitol si descrie zonificarea teritoriului intravilan, al saselea subcapitol se
echipare tehnico-edilitara, si este urmat de subcapitolul sapte, circulatie si transporturi.
Cel de-al optulea subcapitol trateaza problemele de mediu, subcapitolul 9, prezinta patrimoniul.
Penultimul subcapitol al acestui secund capitol, concluzii, ultimul subcapitol, optiuni ale populatiei.

Cel de-al treilea capitol, Propuneri de organizare urbanistica si reglementari, este structurat pe 10
subcapitole astfel:

§ Optimizarea relatiilor in teritoriu
§ Dezvoltarea activitatilor economice
§ Evolutia populatiei
§ Organizarea circulatiei
§ Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilanţ teritorial.
§ Dezvoltarea echiparii edilitare
§ Protecţia mediului
§ Patrimoniu-propuneri
§ Obiective de utilitate publica
§ Concluzii

Ultimul capitol al Planului Urbanistic General este intitulat Concluzii si subliniaza faptul ca
prevederile planului se vor îndeplini conform Regulamentului Local aferent Planului Urbanistic
General care cuprinde:

§ Prescriptii si reglementari generale la nivelul teritoriului cuprins în intravilanul propus al
comunei;

§ Prescriptii specifice la nivelul unitatilor teritoriale de referinta.

Planul Urbanistic General se încheie cu un numar de 6 anexe care se refera la:

§ Distantele minime dintre conductele subterane de gaze naturale si diferite instalatii, constructii
sau obstacole;

§ Distantele minime de siguranta între conductele de transport gaze naturale cu presiune peste 6
bar si diverse obiective;

§ Distantele minime de siguranta între conductele subterane de transport titei, gazolina,
condensat si etan si diverse obiective;

§ Distantele minime de siguranta între conductele subterane de transport benzina, motorina si
combustibil lichid usor si diverse obiective;

Regulametul de urbanism, elaborat odata cu Planul Urbanistic General, explica aplicarea prevederilor
acestuia.
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Planul Urbanistic General - Comuna Poiana Campina, împreuna cu Regulamentul de urbanism aferent
capata odata cu aprobarea lor, valoare juridica oferind instrumentul de lucru necesar administratiei
locale si judetului Prahova ce vor urmari aplicarea lor, autorizatiile de construire în zona analizata
urmând a fi eliberate direct în baza acestor documente.

3.3. PRINCIPALELE OBIECTIVE PROPUSE PRIN PUG COMUNA POIANA CAMPINA

Scopul final al reglementarilor propuse în cadrul Planului Urbanistic General „Comuna Poiana
Campina” este îmbunatatirea calitatii si cadrului de viata în zona analizata.

Obiectivul general al Planului Urbanistic General este dezvoltarea spatiala economico – sociala
durabila si echilibrata pe ansamblul teritoriului studiat, în paralel cu protectia, conservarea si
reabilitarea mediului natural si construit.

Obiectivele strategice ale formularii prevederilor de reglementare a dezvoltarii Comunei Poiana
Campina sunt reprezentate de:

§ Transpunerea în plan spatial a obiectivelor dezvoltarii promovate de administratia locala în
corelare cu principiile dezvoltarii durabile;

§ Stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan în relatie cu teritoriul administrativ al comunei
Poiana Câmpina;

§ Stabilirea modului de utilizare a terenurilor;
§ Delimitarea zonelor afectate de servituti publice;
§ Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii edilitare;
§ Precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si

plantate;
§ Stabilirea tuturor zonelor de protecţie prevăzute de lege pentru statie reglare gaze, cimitire,

staţie de epurare, monumente istorice etc.

Conform limitei furnizate de O.C.P.I. suprafata administrativa a comunei este de 1 547,83 ha. In
consecinta, aceasta a fost suprafata luata în considerare pentru prezenta documentatie.

Tabel Nr 3-1 – Bilant teritorial existent – comuna Poiana Câmpina

Bilant teritorial
existent

Zona functionala Suprafata
(ha)

Din total
intravilan

100 %
Zona institutii  publice servicii 6,43 1,41
Zona pentru locuinte si functiuni complementare 92,78 20,26
Zona unitati industriale si depozite 20,02 4,38
Zona gospodarie comunala 2,19 0,48
- cimitire 1,09 0,24
- statii de epurare 1,10 0,24
Zona spatii verzi / agrement / turism / sport 5,88 1,28
Zona gospodarie comunala / cimitire / tehnico-
edilitare 6,20 1,05

Cai de comunicatii si transport 42,79 9,38
- rutier 28,29 6,18
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- feroviar 14,65 3,20
Terenuri arabil in intravilan 239,96 52,44
Ape 3,10 0,68
Paduri 34,31 7,50
Terenuri neproductive in intravilan 9,35 2,04
Total  intravilan 591,68 100,00

Tabel Nr 3-2 – Bilantul suprafetelor corespunzatoare diferitelor categorii de folosinta pentru situatia
actuala

SITUATIE EXISTENTA
Categorie de folosinta

Neagricol
Teritoriul

administrativ al
unitatii de baza Agricol Paduri Ape Dru-

muri
Cai

ferate
Curti

Constr
Nepro
ductiv

Total
ha

Extravilan 255,93 721,42  52,99  11,47 5,03 1,84 9,02  1057,70
Intravilan 284,75 26,17 2,77 31,66 9,68 128,95 6,15 490,13

Total 540,68 747,59 55,76 4,13 14,71 130,79 15,17 1547,83
% din Total 34,93 48,30 3,60 2,79 0,95 8,45 0,98 100,00

Tabel Nr 3-3 – Bilant teritorial propus prin PUG comuna Poiana Câmpina

Extinderile propuse au fost facute de comun acord cu autoritatile locale ca urmare a cererii de
terenuri pentru dezvoltarea activitatilor sectorului de locuinte si a zonelor verzi, agrement si turism,
precum si a zonelor neconstruibile. Suprafata totala propusa a extinderilor este de 490,13 ha.

Bilant teritorial
existent

Zona functionala Suprafata
(ha)

Din total
intravilan

100 %
Zona institutii  publice servicii 47,44 9,70
Zona pentru locuinte si functiuni complementare 323,38 66,00
Zona unitati industriale si depozite 26,59 6,45
Zona gospodarie comunala 5,13 1,05
- cimitire 1,09 0,25
- statii de epurare 4,04 0,80
Zona spatii verzi / agrement / turism / sport 5,88 1,28
Zona gospodarie comunala / cimitire / tehnico-
edilitare 21,16 4,35

Cai de comunicatii si transport 40,70 8,30
- rutier 29,00 5,95
- feroviar 11,70 2,40
Ape 2,82 0,60
Paduri in intravilan 22,91 4,75
Total  intravilan 490,13 100,00
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Tabel Nr. 3-4 – Domeniile si masurile propuse în PUG Comuna Poiana Campina

Aspecte de mediu Obiective relevante
Aer Îmbunatatirea calitatii aerului.
Apa  Îmbunatatirea calitatii apelor de suprafata / subterane.
Sol Limitarea poluarii solului si a degradarii suprafetelor de sol.

Biodiversitate Atragerea fondurilor necesare pentru impadurirea terenurilor defrisate.
Crearea de spatii verzi suficiente pe cap de locuitor (26 mp/loc).

Sanatate umana

Îmbunatatirea conditiilor de viata a populatiei intregii comune prin:
- realizarea echipării tehnico-edilitare a comunei: alimentare în
sistem centralizat cu apă, cu gaze, canalizare în sistem
centralizat.

- dezvoltarea infrastructurii de sanatate la nivelul comunei.
Managementul riscurilor

de mediu
Reducerea efectelor asociate manifestarii unor riscuri de mediu ca:
alunecari de teren, inundatii.

Managementul deseurilor
Eradicarea fenomenului de depozitare necontrolata a deseurilor
menajere.
Cresterea gradului de colectare si de valorificare a deseurilor.

Patrimoniu cultural Proiecte de protejare si implicit de valorificare a arhitecturii
traditionale locale din zona.

Transport durabil Modernizarea drumurilor judetene si comunale si modernizarea si
amenajarea de strazi si intersectii, pasaje judetene si punti pietonale.

Turism durabil

Introducerea într-un circuit turistic a zonelor care îsi pastreaza
arhitectura traditionala locala.
Punerea în valoare a unor zone din intravilan care nu au conditii bune
pentru constructii, pentru alte functiuni spatii verzi amenajate, sport,
agrement.
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3.4. RELATIA CU ALTE PROGRAME RELEVANTE

Un principiu de baza avut în vedere la elaborarea PUG Comuna Poiana Campina este cel al integrarii
acestuia în planurile statutare elaborate la niveluri teritoriale superioare, precum si corelarea cu
prevederile documentatiilor de urbanism aprobate.

In acest sens planul a fost întocmit în conformitate cu :

Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Prahova ( PATJ Prahova ) are caracter director si
reprezinta expresia spatiala a programului de dezvoltare socio-economica a judetului. Rolul PATJ este
de a coordona si armoniza dezvoltarea unitatilor administrative componente la nivelul întregului judet,
asigurând un cadru global si unitar privind posibilitatile de dezvoltare în context regional, national si
european. Prevederile PATJ constituie elemente obligatorii de tema pentru planurile de amenajare
teritoriala si urbanistica ce se întocmesc pentru unitatile teritorial administrative din cadrul judetului.

Planul de Amenajare a Teritoriului National (PATN), respectiv sectiunile aprobate pâna în prezent:
Sectiunea I – Retele de transport, Sectiunea a II-a – Apa, Sectiunea a III-a – Zone protejate, Sectiunea
a IV-a – Reteaua de localitati, Sectiunea a V-a – Zone de risc natural.

Planul de Amenajare a Teritoriului National are caracter director si fundamenteaza programele
strategice sectoriale pe termen mediu si lung si determina dimensiunile, sensul si prioritatile
dezvoltarii în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerintelor europene. PATN se
elaboreaza pe sectiuni specializate, care sunt aprobate prin lege de catre Parlamentul României.

Planul de Dezvoltare Regionala 2007-2013 – Regiunea 2 Sud – Est : este un document strategic
care prezinta prioritatile de mediu, de dezvoltare si de coeziune ale regiunii de dezvoltare, contine
profilul economic si social al acesteia, strategia de dezvoltare regionala si programarea financiara
multianuala a prioritatilor si masurilor de dezvoltare regionala, luând în considerare toate sursele de
finantare : buget de stat, bugete locale, surse private, sprijinul financiar al UE, precum si alte fonduri
externe rambursabile sau nerambursabile;

Planul National de Gestionare a Deseurilor si Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor,
(aprobate prin HG Nr. 1470/2004), Planul Regional de Gestionare a Deseurilor Regiunea 3 Sud
Muntenia (aprobat prin Ordinul Nr. 1364/1499/2006) si Planul Judetean de Gestionare a
Deseurilor pentru judetul Prahova: aceste documente abordeaza toate aspectele legate de
gestionarea deseurilor municipale la nivel national, regional si judetean si servesc ca baza pentru
politica din acest domeniu, pentru atingerea tintelor stabilite în domeniul gestionarii deseurilor, pentru
stabilirea cadrului pentru crearea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor, precum si pentru
stabilirea necesarului de investitii si pentru elaborarea proiectelor în vederea obtinerii finantarilor
necesare;

Planul Regional si Planul Local de Actiune pentru Mediu (PRAM si PLAM) reprezinta strategia
pe termen scurt, mediu si lung pentru solutionarea problemelor de mediu la nivel regional si judetean,
prin abordarea principiilor dezvoltarii durabile, în concordanta cu Planul National de Actiune pentru
Mediu si cu Programele de Dezvoltare Locala, Judeteana si Regionala.
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Tabel Nr 3-5

CORELAREA OBIECTIVELOR PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI POIANA CAMPINA
CU PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETEAN PRAHOVA

DOMENIU /
ASPECTE DE MEDIU            OBIECTIVE

PRINCIPALE

OBIECTIVE SECUNDARE /

OBIECTIVE RELEVANTE PENTRU
COMUNA POIANA CAMPINA

Turismul de odihnă şi recreere    Turism rural
Promovarea turimului montan aducerea ofertei pentru sporturi de iarnă la standarde
internaţionale prin amenajarea unor dotări performante şi diversificate care să exploateze
domeniul schiabil.

Infrastructura
Reabilitarea reţelei
locale de transport
rutier

  Sunt prevazute ramforsari ale cailor de circulatie:
DJ 100E Poiana Câmpina – Proviţa de Jos km 20+500 22+500
DJ 101P Bobolia – Poiana Câmpina km 21+880 – 22+880

Echiparea tehnică a teritoriului

Alimentarea cu gaze
naturale, sistem
centralizat de alimentare
cu apa, canalizare si
epurarea apelor uzate

Racordarea comunei Poiana Campina   reţeaua de gaze ale judeţului
Retea alimentare cu apa
Asigurarea canalizării şi epurării apelor uzate în sistem centralizat, evitânduse poluarea
surselor de apă
Completări şi modernizări în scopul obţinerii unor randamente de funcţionare superioare, în
cadrul serviciilor de gospodărie comunală, respectiv staţi de epurare existenta Poiana
Campina.

Protecţia şi
conservarea mediului

Zone construite
protejate

Protejarea zonelor cu valori de patrimoniu cultural construit – monumente istorice şi fond
etnografic
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Tabel Nr 3-6
CORELAREA OBIECTIVELOR PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI POIANA CAMPINA

CU ALTE PLANURI SI PROGRAME NATIONALE : PLAM / PRAM

Aspecte de mediu
Obiective relevante

PUG COMUNA
POIANA CAMPINA

Obiective relevante
PLAM / PRAM

Recomandări cadru pentru
componenta de mediu aer

Îmbunatatirea calitatii aerului prin:

§ lucrari de reparatii la majoritatea drumurilor
aflate in stare necorespunzatoare

§ plantarea de fasii verzi de protectie de-a
lungul cailor de circulatie fara a periclita
vizibilitatea la trafic

§ reducerea exploatarii masive a zonelor
impadurite

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii aerului prin scăderea emisiilor

Recomandări cadru pentru
componenta de mediu apă

Construirea unei sistem centralizat de
alimentare cu apa
Construirea unei sistem centralizat de canalizare
Statie epurare

Dezvoltarea unor reţele centralizate de aprovizionare cu
apă /canalizare ape uzate
 Încurajarea îmbunătăţirii calităţii resurselor de apă de suprafaţă şi
subterane prin construirea si modernizarea unor staţii de epurare a
apelor uzate

Recomandări cadru pentru
componenta de mediu sol şi

gestiunea deşeurilor

Reducerea generarii deseurilor, cresterea
gradului de colectare a deseurilor, cresterea
gradului de valorificare a deseurilor.

Aplicarea planului judeţean de gestionare a deşeurilor;
Implementarea unor instrumente economice locale a căror aplicare să
stimuleze activitatea de reciclare şi reutilizare a deşeurilor.

Recomandări cadru pentru
păduri, zone naturale şi arii

protejate

Mentinerea si dezvoltarea activitatilor socio-
economice traditionale cu impact redus asupra
componentelor naturale.

Monitorizarea diversităţii biologice
Evaluarea biodiversităţii în zonele insuficient sau deloc cunoscute
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Recomandări cadru pentru
ecologizarea agriculturii şi
dezvoltarea rurală durabilă

Diversificarea activitatilor agricole si generatoare
de venit la bugetul local
Realizarea de proiecte pentru obtinerea de
finantare europeana pentru dezvoltarea
activitasilor agrozootehnic si dezvoltarea
activitatilor agricole.

Încurajarea proiectelor care conduc la o dezvoltare rurală durabilă.
Protecţia, conservarea şi refacerea diversităţii biologice specifice
agrosistemelor prin încurajarea proiectelor care vizează aplicarea
tehnologiilor favorabile unei agriculturi durabile.
Colaborarea cu instituţiile de profil pentru inventarierea terenurilor
degradate aparţinând fondului funciar în vederea reabilitării acestora

Tabel Nr 3-7

CORELAREA OBIECTIVELOR PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI POIANA CAMPINA
CU PLANURI SI PROGRAME NATIONALE DE GESTIONARE A DESEURILOR

PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA 2007-2013 – REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA
PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR PRAHOVAPLAN PROPUS

PUG COMUNA
POIANA CAMPINA

   DOMENIU           OBIECTIVE PRINCIPALE OBIECTIVE SECUNDARE

INDICATORI
DE PERFORMANTA

Elaborarea de reglementări specifice
regionale/locale în concordanţă cu politica
de gestionare a deşeurilor  şi cu legislaţia,
pentru a implementa un sistem integrat
eficient d.p.d.v economic şi ecologic.

Conştientizarea populaţiei   de  faptul că gestionarea
calificată a deşeurilor este de cea mai mare importanţă
pentru sănătatea  publicului (protejarea solului, apei si
pânzei freatice)  Dezvoltarea

politicii
regionale Creşterea importanţei aplicării

efective a legislaţiei privind
gestionarea deşeurilor

Creşterea eficienţei structurilor instituţionale la nivel
regional/judeţean/local, printr-o definire clarăa
responsabilităţilor

Cresterea gradului de
valorificare a deseurilor cu

95 %

Finanţarea
sectorului de
gestioare al
deşeurilor

Stabilirea şi utilizarea sistemelor şi
mecanismelor economico-financiare şi a
celor de gestionare a mediului,  pe baza
principiilor “poluatorul plăteşte”şi a
principiului subsidiarităţii.

Încurajarea  utilizării  tuturor mecanismelor
economico- financiare în vederea colectării selective a
bateriilor şi acumulatorilor, a deşeurilor periculoase
menajere, a ambalajelor, a echipamentelor electrice  şi
electronice şi a vehiculelor scoase din uz.

Obtinerea finanţarii
sectorului de gestioare al

deşeurilor

Reducerea generarii
deseurilor, cresterea
gradului de colectare

a deseurilor,
cresterea gradului de

valorificare a
deseurilor.

Conştientizarea
factorilor implicaţi

Campanii publice referitoare la
îmbunătăţirea calităţii sănătăţii

Îmbunătăţirea informării  publicului referitor la riscurile
cauzate de depozitarea necontrolată a deşeurilor şi de
poluarea apelor subterane şi a solului;

Realizarea unor campanii
publice pentru informarea
publicului despre riscurile

cauzate de depozitarea
necontrolată a deşeurilor
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Promovarea, încurajarea şi implementarea principiului
prevenirii la producători.

Prevenirea
generării
deşeurilor

Maximizarea prevenirii în ceea ce
priveşte generarea deşeurilor Încurajarea consumatorilor să implementeze

principiul prevenirii generării deşeurilor.

Realizarea unor campanii
publice pentru informarea

publicului despre
prevenirea  generării

deşeurilor.

Tabel Nr 3-8
CORELAREA OBIECTIVELOR PUG COMUNA POIANA CAMPINA CU PLANURI SI PROGRAME

 NATIONALE DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI

PUG COMUNA
POIANA CAMPINA PLANURI SI PROGRAME NATIONALE

DE GESTIONARE A CALITATII AERULUI OBIECTIVE PRINCIPALE
INDICATORI

DE PERFORMANTA

ORD. NR. 35/2007 privind apobarea Metodologiei de
elaborare si punere in aplicare a planurilor si programelor
nationale de gestionare a calitatii aeruluiÎmbunatatirea

calitatii aerului HG. NR. 543/2004 privind elaborarea si punere in aplicare a
planurilor si programelor nationale de gestionare a calitatii
aerului

Autorităţile administraţiei publice locale vor lua
măsuri ca documentaţiile de urbanism să fie elaborate
cu respectarea programelor de gestionare şi astfel
încât concentraţiile în aerul înconjurător pentru unul
sau mai mulţi poluanţi să nu depăşească valoarea
limită

Nici o depasire a valorilor
limita admisibile
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Tabel Nr 3-9

                                CORELAREA OBIECTIVELOR PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI POIANA CAMPINA CU
LEGEA  24/200 PRIVIND REGLEMENTAREA SI ADMINISTRAREA SPATIILOR VERZI DIN

                                                                                                 INTRAVILANUL LOCALITATILOR

PLAN PROPUS
PUG COMUNA

POIANA CAMPINA
                        OBIECTIVE PRINCIPALE

INDICATORI
DE PERFORMANTA

Realizarea delimitarii si respectarii zonelor
de protectie ale naturii

Protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii lor;
Regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei si a calitatii spatiilor verzi;

Realizarea dotarilor edilitare
corespunzatoare pentru reducerea poluarii
aerului, a apei (subterane si de suprafata),

solului si peisajului.

Mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele,
solul, schimbarile climatice, mentinerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii
populatiei, protectiei mediului si asigurarii calitatii vietii;

Indeplinirea obiectivelor
PUG in termenele si bugetul

stabilit
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4.  ASPECTE RELEVANTE ALE STARII MEDIULUI

4.1. Starea actuală a mediului 4.1.1. Incadrarea in teritoriu

Din punct de vedere administrativ se situeaza în partea central - estica a judetului Ploiesti ( la cca 30
km de resedinta de judet Municipiul Ploiesti) deschizând, împreuna cu Municipiul Câmpina, zona
turistica a vaii Prahova.

Sate componente: Poiana-Câmpina, Ragman, Pietrisu, Bobolia si catunul Magura.

Satul Poiana Câmpina este asezat în terasa, pe poalele dealurilor, zonele de locuit având un nucleu
central si caracter tentacular, pe drumurile care treverseaza dealurile si fac legatura cu comunele
Provita de Jos si Provita de Sus.

Satul Ragman se afla pe drumul care face legatura între Podul Vadului, Poiana Câmpina, Cocorastii
Calpii si Magureni.

Satul Pietris ocupa o fâsie îngusta, paralela cu calea ferata, pe poalele versantului.

Satul Bobolia cuprinde, partial, platforma superioara a dealurilor si coboara spre lunca râului Prahova.

Catunul Magura, apartine localitatii din 1780, compus din 34 de gospodarii, a intrat în dezafectare, în
baza Legii de sistematizare din anul 1973. Astazi, catunul, mai este locuit de câteva persoane.

Denumirea localitatii se trage de la la substantivul feminin „poiana" cu determinativul care s-a
modificat pe parcurs de la „Sarata” (vrând sa atraga atentia asupra naturii solului), la „Prahova”
(explicând asezarea sa pe malul râului omonim) si cea actuala: „Câmpina”(situând-o si mai precis).

Accesul rutier spre comuna Poiana Campina se realizează prin :

§ DN 1 – ce traverseaza limitrof teritoriul, avand traseul paralel cu al cursului raului Prahova.
Accesul se face prin Municipiul Campina sau direct prin zona de nord a localitatii, impreuna
cu Orasul Breaza prin podul peste raul Prahova si calea ferata Ploiesti – Brasov

§ DJ 101 – ce traverseaza teritoriul administrativ de la SUD spre NORD, legand in ordine
localitatile componente, respectiv : Bobolia, Piestris, Poiana Campina si Ragman.

§ DJ 100 E – ce traverseaza teritoriul administrativ de la EST spre VEST, prin supratraversarea
raului Prahova si a caii ferate, intersectand DJ 101, traseul se continua spre localitatile Provita
de Jos si Adunati.

§ DC 116 – de la Halta Bobolia spre Banesti prin DN 1, dar este nefunctional datorita starii
inaintate de degradare a podului peste raul Prahova.

§ DC 117 – de la Poiana Campina spre localitatea Draganeasa.

Accesul feroviar spre comuna Poiana Campina se realizează prin :

§ GARA POIANA CAMPINA – situata pe teritoriul localitatii Poiana Câmpina

§ HALTA BOBOLIA – situata pe teritoriul localitatii Bobolia
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4.1.2. Asezare geografica

Din punct de vedere geografic localitatea Poiana Câmpina, este localizata la 45° 14' latitudine nordica,
25° 39' longitudine estica, in zona colinara a Carpatilor Meridionali, pe valea raului Prahova, in
apropiere de municipiul Campina, la jumatatea distantei dintre Ploiesti si Sinaia si la 94 kilometri de
Bucuresti.

Vecininatatile comunei Poiana Campina sunt :

§ NORD – Orasul Breaza;
§ VEST – Comuna Provita de Jos;
§ SUD – Comuna Magureni;
§ SUD – EST – Comuna Banesti;
§ EST – Municipiul Campina;

Fig. Nr.1  Plan de incadrare in teritoriu
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Fig. Nr.2  Plan de incadrare in zona – Scara 1 : 25000
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4.1.3. Relieful şi geomorfologia

Zona Dealurilor Subcarpatice

Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Poiana Câmpina se încadreaza în districtul depresiunilor
si culmilor subcarpatice .

Zona se caracterizeaza prin varietatea formelor morfologice rezultata din caracterul complex al
structurii geologice si de varietatea factorilor de modelare a reliefului.

Succesiunea treptelor de relief poarta atât amprenta factorilor geologici, cât si a celor fizico-geografici,
care au participat activ la formarea si evolutia lor.

Relieful s-a format treptat de la nord la sud ca urmare a ciclurilor de sedimentare si fazelor orogenice
de la sfârsitul levantinului si începutul cuaternarului, ducând la o fragmentare în zona de dealuri.
Vaile s-au adâncit, au format anumite terase, dupa care au urmat procesele de eroziune torentiala ale
apelor, alunecarile si spalarea solului.

Coama de dealuri situate in interfluviul Provita – Prahova a Subcarpatilor, Ragman, Slobozia si
Magura din care fac parte Poiana Campina ( 616,81 m ) si Bobolia ( 621,2 m ) constituie limita estica
a teritoriului comunei.

Fig. Nr.3  Harta Reliefului
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Terase Fluviative

La intrarea in Subcarpati, Valea Prahovei se largeste, iar pe versanti incep sa apara umeri si fragmente
din terasele fluviatile, etajate la diferite inaltimi.

Astfel, in zona se pot delimita unitati geomorfologice majore, care scad pe intervale hipsometrice de la
vest la est, spre lunca vaii Prahova, ce constituie limita administrativa naturala estica a teritoriului.

Localitatile componente ale comunei Poiana Campina sunt asezate in zona de terasa inalta la o
altitudine medie de cca 400 – 450 m.

Valea Prahovei se desfasoara intre cele doua subunitati ale Subcarpatilor, respectiv cei ai Teleajenului
si cei ai Ialomitei si are caracteristici morfometrice in functie de formatiunile pe care le strabate.

Pana la confluenta cu Doftana se impune culoarul larg la nivelul teresei de 40 – 60 m.

Fig. Nr.4  Harta Hipsometrica
4.1.4. Geologie
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Zona, din punct de vedere geologic, este una destul de dificila. In subsolul comunei sunt prezente
sedimente miocene în structuri sinclinale faliate si de regula extrem de complicate.

Depozitele ce alcatuiesc rocile parentale în cadrul perimetrului comunal, sunt formate, în general, din
luturi argiloase, marne, argile marmaroase, în zona colinara si nisipuri luto-nisipoase si prundisuri în
zona de lunca.

Principala problema asociata geologiei o reprezinta digitatea de sare care ajunge la suprafata în zona
celor doua poduri peste Prahova spre Câmpina si respectiv zona « Moara de Barita ».

Din cercetarile geologice întreprinse, rezulta ca localitatea Poiana Câmpina se afla pe un munte de
sare, pe care-l întâlnim în întreaga zona : Provitele, Draganeasa, Câmpina, Teleaga, Bustenari, Baicoi,
Filipestii de Padure, Moreni etc.

La nivelul teraselor de suprafata sunt prezente bolovanisurile si pietrisuri, iar pe versanti argile
deluviale.

Fig. Nr.5  Harta Geologica
4.1.5. Aerul

Clima

Climatul subcarpatic în care este situata localitatea, se extinde în zona centrala a judetului si este un
climat temperat –continental.
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Asezarea geografica a localitatii si relieful sunt principalele elemente care influenteaza în mod direct
repartitia si evolutia factorilor radiativi si climatici.

De distributia cantitativa si calitativa a acestora depinde sensul de evolutie al tuturor elementelor
climatice, care la rândul lor se afla într-o strânsa interdependenta cu ceilalti factori fizico-geografici ai
mediului local.

In zona, temperatura aerului primeste influenta unor factori locali cum sunt :
§ altitudinea
§ dispunerea formelor de relief
§ expozitia fata de Soare
§ înclinarea versantilor
§ gradul de acoperire cu vegetatie
§ existenta culoarului vaii Prahova;
§ acumularea aerului rece pe sesul depresiunilor (inversiunile de temperatura).

Comuna Poiana Câmpina se caracterizeaza prin urmatoarele valori ale factorilor climatici :

§ temperatura medie anuala a aerului, + 9,3°C;
§ precipitatii medii anuale - 700 – 800 mm;
§ adâncimea maxima de înghet h = 1.00 m (STAS Nr. 6054/77 );
§ vânturile dominante din zona au directia N si NV, canalizata preponderent pe directia

vaii Prahova.

Temperatura medie anuala este de 9,3°C, iar maxima, înregistrata, poate ajunge pâna la 36,1°C.

Localitatea are o clima cu caracter continental atenuat, cu veri si ierni destul de temperate, cu
primaveri lungi si toamnea scurte, cu precipitatii de 784 l/m2 – media anuala.

Înconjurata de zona larga a dealurilor subcarpatice, localitatea constituie un adapost favorabil fata de
vânturile care bat din directia Nord – Vest.
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Fig. Nr.5  Harta Climatica

Calitatea aerului

Principalele surse de emisii atmosferice identificate în teritoriul analizat sunt reprezentate de:

§ activitatile industriale desfasurate in cadrul comunei;
§ exploatarea masiva a zonelor impadurite;
§ surse mobile reprezentate de traversarea localitatii de magistrala CF Bucuresti – Brasov si de

DJ 101A

4.1.6. Apa

Ape de suprafata

CURSURI PERMANENTE

Teritoriul administrativ al comunei Poiana Campina se situează din punct de vedere hidrografic în
Bazinul Hidrografic Prahova cod cadastral XI.1.20.00.00.00.00

Reteaua hidrografica este reprezentata de râul Prahova care curge prin extremitatea estica a localitatii
Albia majora a râului este cuprinsa între DN 1 si rambleul caii ferate Ploiesti – Brasov.

Raul Prahova strabate comuna Poiana Campina de la Nord – Vest la Sud – Est, pe o lungime de cca 10
km, avand o panta de 9,9 m/km si un debit mediu de cca 7 m3/s. In lunile MAI – IUNIE, debitele pot
depasi 80 m3/s ( exemplu 19.06.1985 = 80,9 m3/s sau 15.05.1984 = 80,9 m3/s ).
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Lunca raului Prahova se extinde pe teritoriul comunei Poiana Campina in brate mai mari datorita
depozitelor fluviatile consolidate haotic si formeaza ostroave. Albia minora isi schimba configuratia
dupa fiecare viitura sau precipitatii maxime.Inaltimea malurilor scade de la nord de la 3 m la cca 1,5 m
spre sud in dreptul localitatii Bobolia.

Foto Nr.1  Raul Prahova la Bobolia

Afluentii de dreapta cu cursuri permanente sunt :
§ Paraul Bragarea
§ Paraul Tulburea
§ Paraul Valea Rea
§ Paraul Pitigaia
§ Paraul Tisa

In zona sudica a teritoriului comunei, raul Prahova primeste pe stanga unul din cei mai important
afluenti ai sai, paraul Doftana ( confluent acestuia cu raul Prahova fiind limita naturala intre trei
teritorii administrative, respective Poiana Campina, Banesti si Campina).
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Foto Nr.2  Confluenta Raul Prahova cu paraul Doftana

CURSURI TEMPORARE

Aceste cursuri temporare se formeaza si se scurg pe versanti, prin ravene torentiale si si se evacueaza
în mod natural catre râul Prahova fara a produce pagube majore, pe un traseu, în general, în general
dirijat de rigole si canale amenajate.

IZVOARE DE APA SARATA

Inainte de al Doilea Război Mondial comuna Poiana Campina era declarată statiune balneoclimaterică,
datorită băilor sărate care au functionat aici înainte de 1940. În momentul actual, aceste băi sunt în
paragină, cabinele fiind demolate, iar bazinul principal fiind complet distrus.

Foto Nr.3  Bazinul de apa sarata

Apele subterane
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Apele subterane din cuprinsul teritoriului comunei depind de gradul de permeabilitate, grosimea si
extinderea stratelor geologice si tectonica lor.

Se constata situatii diferite ale prezentei apei freatice pe diferite unitati morfologice.

§ In zona subcarpatilor externi apa se infiltreaza in depozitele nisipoase ale dacianului si
romanianului

§ Pe terasa inferioara, nivelul hidrostatic se situeaza la nivelul apei de rau si prezinta
adancimi variabile cuprinse intre 5 – 15 m.

§ Pe terasa superioara, nivelul hidrostatic se situeaza la adancimi mai mari de 25 m si se
coreleaza cu nivelul apei din zona terasei inferioare din amonte.

In zonă, alimentarea apelor subterane depinde de urmatorii factori condiţionali:

§ hidroclimatici (precipitaţii, evaporaţie);
§ geomorfologici (relief);
§ geologici (litostratigrafie, permeabilitate, structura);
§ hidrogeologici ai solului;
§ natura cuverturii vegetale

Dupa geneza şi condiţiile hidrogeologice de înmagazinare se împart în : ape freatice şi de adancime.

Apele freatice

Apele freatice se găsesc la adâncimi mici, fiind cantonate în depozitele de versant, la baza pietrişurilor
şi nisipurilor de terase, în conurile de dejecţie.

Au o circulaţie rapidă şi se află sub directa influenţă a condiţiilor climatice ( îndeosebi de regimul
precipitaţiilor ) ceea ce le atribuie debite variate în timp. Sunt potabile fiind folosite dominant în
alimentarea populaţiei şi uneori în diverse activităţi economice.

Apele de adâncime

Apele de adâncime provin, în general, din apele vadoase. Ele se află la adâncimi diferite, au un
conţinut chimic puternic influenţat de complexitatea alcătuirii geologice.

Sunt caracteristice formaţiunile mio-pliocene, care au ca specific alternanţa de strate de gresii, marne,
argile, tufuri, pietrişuri, nisipuri.

Toate acestea fac ca  ele să aibă un conţinut variat de săruri de unde duritatea ridicată şi reducerea
posibilităţii de folosire pentru consum, mai ales pentru populaţie, necesitând tratarea acestora.

Alimentare cu apa

Localitatile componente ale comunei Poiana Campina dispun de retea de apa – partial- dar au surse de
alimentare cu apa diferite astfel:

Localitatea Poiana Campina cu o populatie de 5333 locuitori este compusa din satele Pietris, Ragman,
Bobolia si Poiana Campina.
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Conform Avizului de Gospodarire a apelor nr. 541/1998, alimentarea cu apa a comunei Poiana
Campina, inclusiv a satelor apartinatoare, se face din puturi sapate, puturi forate si din sursa subterana
a Morii de barita.

Din reteaua de alimentare cu apa a orasului Campina se asigura alimentarea cu apa potabila a
locuitorilor din centrul comunei Poiana Campina si din satul Pietrisul.

Poiana Campina beneficiaza partial de alimentare cu apa din sursa proprie de captare si partial din
sursa de apa a orasului Campina.

In zona Izlaz (la inceputul strazii Ragman) sunt amplasate doua rezervoare de apa care fac parte din
gospodaria de apa a comunei.

Exista un rezervor suprateran metalic de cca 20 m3 si un rezervor din beton semiingropat de 200 m3.
De la aceste rezervoare apa este distribuita in comuna printr-o retea de apa prin cadere libera.

Gospodaria de apa Bobolia (put sapat, rezervor de apa suprateran 30 m3, statie de clorinare si statie de
pompare) asigura necesarul de apa al populatiei din zona sudica.

Prin intermediul rezervorului de 75 m3, amplasat in nordul comunei („Vrajitoarea”) se alimenteaza cu
apa, prin distributie gravitationala, zona Podu Bobolia si toata zona centrala de la intrare pana la iesire
pe cca. 3,0 km. Conducta de distributie este din tevi de otel zincat Ø 4”.Pe traseul retelei de distributie
sunt montate cismele stradale si hidranti de incendiu.

Deasemenea frontul de capare de la Bobolia a fost extins cu cu un put forat cu H = 15 m, iar
capacitatea de inmagazinare a fost suplimentata cu un rezervor de 100 m3 echipat cu statie de pompare
care sa asigure presiunea necesara functionarii in conditii optime a alimentarii cu apa a locuitorilor din
zonele mai inalte ale localitatii.

Rezervorul de 100 m3 este amplasat langa soseaua Provita si este prevazut a se alimenta cu apa
(umple) din reteaua comunei. Acest rezervor se umple foarte rar cu apa, deci este practic nefunctional.

Restul locuitorilor comunei folosesc apa din fântânile de tip rural de 7 – 10 m adâncime ce capteaza
apa din stratul freatic de suprafata, calitatea apei fiind buna in urma probelor luate. In perioadele
secetoase este deficit de apa, lipsind si posibilitatea stingerii unui eventual incendiu.

DISFUNCTIONALITATI

§ Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apa pentru asigurarea necesarului de apa se
inscrie in randul problemelor majore, acute si dificil de rezolvat.

§ Avand in vedere ca nu toate localitatile comunei beneficiaza de sistem centralizat de
alimentare cu apa, exista astfel si imposibilitatea stingerii unui eventual incendiu.

ZONE DE PROTECTIE SANITARA

Conform prevederilor HG Nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor Speciale privind caracterul si
marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, cap. III, cap. VIII, cap. IX, marimea zonelor
de protectie sanitara cu regim sever este :
§ 10 m, raza cu centru pe foraj, la puturile forate de adancime, cu acviferul sub presiune.
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Pentru sursele de apa, dimensiunile si configuratia zonelor de protectie sanitara se stabileste de catre
specialisti atestati de autoritatea publica centrala in domeniul apelor, prin studii hidrologice intocmite
conform instructiunilor.

§ 20 m de la zidurile exterioare ale instalatiilor de tratare
§ 20 m de la zidurile esterioare ale rezervoarelor ingropate
§ 10 m de la generatoarele exterioare ale conductelor de aductiune.
§ m de la generatoarele exterioare ale conductelor de distributie, fata de conductele de canalizare
§ 0,4 m pe verticala, deasupra conductelor de canalizare

Cu exceptia conductelor, la celelalte obiecte, zonele de protectie sunt delimitate de imprejmuiri.

Evacuarea apelor uzate

APE MENAJERE

In prezent in Comuna Poiana Campina si localitataile componente Poiana campina, Ragman, Pietrisu
si Bobolia nu exista sistem centralizat canalizare bine dezvoltat.

In zona centrala - zona blocurilor, exista o retea de canalizare cu diametre cuprinse intre Dn 250 mm si
300 mm in lungime de cca. 500 m care colecteaza apele uzate menajere si le conduc catre statia de
epurare existenta ce are o capacitate de cca. 15000 locuitori.

Statia de epurare este echipata cu un decantor etajat de tip INHOFF, statie de clorinare, bazin de
contact si platforme de namol. Apa epurata este deversata in raul Prahova, in aval de centrul comunei.

In prezent statia de epurare functioneaza sub capacitate, intrucat la reteaua de canalizare sunt racordate
numai cele 144 apartamente din zona centrala si o foarte mica parte din locuitori.

Apele uzate menajere de la locuintele si obiectivele social-culturale se evacueaza la bazine vidanjabile,
o mare parte din locuitori folosind latrine uscate.

Dispunerea constructiilor de colectare a apelor reziduale în incinta proprietatilor, respectiv în spatiile
imobiliare face dificil accesul utilajelor de vidanjare pot conduce la situatii de deversare a dejectiilor la
suprafata terenului pe proprietati.

APE TEHNOLOGICE

In zona stadionului Poiana intre CF gara Campinita si DJ 102 mai exista o statie de epurare a uzinei
PETROUTILAJ care colecteaza apele din incinta din centru.

La sectia montare apele ale aceeasi uzine din zona industriala strada Constructorilor in aval de zona
centrala cca. 2 km. mai exista o retea de canalizare si niste decantoare care colecteaza atat apele
menajere cat si cele tehnologice si dupa o epurare mecanica sunt deversate tot in râul Prahova.

APE PLUVIALE

Canalizarea pluvială se realizează la suprafaţa terenului prin şanţuri şi rigole deschise amenajate de-a
lungul  drumurilor, cu pantă naturală şi curgere liberă a apelor meteorice către  emisari.
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Deversarea apelor meteorice se face în reţeaua  hidrografică  a comunei : râul Prahova şi cu afluenţii
săi – Paraul Bragarea, Paraul Tulburea, Paraul Valea Rea şi Paraul Tisa.

DISFUNCTIONALITATI

§ Lipsa unui sistem centralizat pentru evacuarea apelor reziduale se inscrie in randul problemelor
majore, acute si dificil de rezolvat.

§ Reteaua de canalizare este insuficienta.

§ Statia de epurare existenta nu este folosita la capacitatea maxima.

4.1.7. Solul

Din punct de vedere geomorfologic localitatea Poiana Câmpina împreuna cu celelalte sate ce compune
comuna se dezvolta pe terasele din drepta râului Prahova si pe pantele versantului deluros ce separa
Valea Prahovei de Provita, ce face din zona colinara de curbura, distingându-se urmatoarele zone :

§ terasa joasa pe care este asezata gara CF, zona de locuinte din spatele ei si noile blocuri de
locuinte din centrul comunei ;

§ terasa înalta cu biserica Adormirea Maicii Domnului si cimitirul ;
§ zona de versant.

Teritoriul se încadreaza din punct de vedere geomorfologic în zona subcarpatica de curbura între râul
Prahova si pârâul Provita, având doua unitati de relief distincte si anume :

1. Lunca râului Prahova formata din lunca joasa (albia majora) si lunca mediana cu trecere prin
praguri de 1 – 1,5 m.

2. Zona colinara formata pe versanti cu înclinari diferite.

Acest teritoriu este strabatut în partea de nord-est de râul Prahova, care colecteaza vaile torentiale
Tulburea si Valea Rea.

Depozitele ce alcatuiesc rocile parentale în cadrul perimetrului comunal, sunt formate, în general, din
luturi argiloase, marne, argile marmaroase, în zona colinara si nisipuri luto-nisipoase si prundisuri în
zona de lunca.

Zona, din punct de vedere geologic , este una destul de dificila. In subsolul comunei sunt prezente
sedimente miocene în structuri sinclinale faliate si de regula extrem de complicate.

Principala problema asociata geologiei o reprezinta digitatea de sare care ajunge la suprafata în zona
celor doua poduri peste Prahova spre Câmpina si respectiv zona « Moara de Barita ».

Din cercetarile geologice întreprinse, rezulta ca localitatea Poiana Câmpina se afla pe un munte de
sare, pe care-l întâlnim în întreaga zona : Provitele, Draganeasa, Câmpina, Teleaga, Bustenari, Baicoi,
Filipestii de Padure, Moreni etc.

La nivelul teraselor de suprafata sunt prezente bolovanisurile si pietrisuri, iar pe versanti argile
deluviale.
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4.1.8. Biodiversitatea

ZONE PROTEJATE

În prezent, în judetul Prahova se afla constituite, conform Legii nr. 5/2000, un numar de 7 arii
protejate cu statut legal: Muntele de Sare Slanic Prahova (suprafata de 2 ha), Tigaile din Ciucas
(suprafata de 3 ha), Arinisul de la Sinaia-Cumpatul (suprafata de 32,10 ha), Parcul Natural Bucegi
(suprafata totala de 8322 ha) în interiorul caruia sunt incluse Abruptul Prahovean (3478 ha),
Locul fosilifer Plaiul Hotilor (6 ha) si Muntii Coltii lui Barbes (1513 ha).

Teritorul administrativ al Comunei Poiana Campina nu se suprapune peste niciuna din aceste
rezervatii, cea mai apropiata (Muntele de Sare Slanic Prahova) situându-se la o distanta de cca 16 km
fata de limita administriv teritoriala a comunei.

De asemenea teritoriul Comunei Poiana Campina nu se suprapune si nu se învecineaza cu situri de
importanta comunitara (SCI), conform Ordinului MMDD nr. 1964/2007 „privind instituirea
regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a
retelei ecologice europene Natura 2000 în România”.

VEGETATIA

Acestei regiuni îi corespunde subzona padurilor de fag (Fagus silvatica) în alternanta cu gorun
(Quiercus petrarca).

Padurile de gorun sunt localizate pe coastele sudice si vestice mai luminate si, în general, mai uscate.
Cele de fag cresc pe coastele sudice si estice.

Aceste specii sunt însotite de mesteacan, carpen, tei, paltin, jugastru, frasin. Sub padurile de gorun se
dezvolta o bogata vegetatie ierboasa.

În afara de aceste asociatii zonale mai exista si asociatii azonale, îndeosebi padurile de esente moi
(zavoaiele) dezvoltate în lunca, în care aninul alb (Alnus incana), plopul (Populus nigra) si salcia
(Salix alba) dau nota specifica.

Datorita exploatarii necontrolate în unele zone padurile lipsesc, în locul lor dezvoltându-se pasunile si
fânetele.Vegetatia ierboasa este reprezentata mai ales prin asociatii de paiusi rosu (Fetusca rubra),
iarba vantului (Agrostis senuis), avascior (Arherathterum elatius).

FAUNA

Dominant sunt unele rozatoare : iepurele (Lepus europaeus), veverita (Sciurus vulgaris), iar datorita
colonizarilor este intalnita si caprioara (Capreolus capreolus).

Dintre speciile de pasari, in paduri se intalnesc cinteza de iarna (Fringilla montifringilla) si mierla
(Turdus merula).

Reptilele sunt reprezentate de guster (Lacerta viridis) si diferite specii de serpi. Insectele si molustele
sunt raspandite in toate tipurile de vegetatie.

In apele raurilor exista si fauna ihtiologica : scobarul (Chondrostoma nasus), cleanul (Leuscius
cephallus) sau mreana (Barbus barbus).
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4.1.9. Monumente ale naturii şi istorice, valori ale patrimoniului cultural, istoric şi natural

Monumente ale naturii

Nu este cazul.

Monumente istorice

Pe teritoriul comunei Poiana Campina au fost identificate urmatoarele monumete istorice:

Ø Sat Poiana Câmpina, comuna Poiana Câmpina, 236 – PH-II-m-B-16578, Fostul schit
“Poiana”, sec. XVII – XVIII;

Ø Sat Poiana Câmpina, comuna Poiana Câmpina, 236 – PH-II-m-B- 16578.03, Turn clopotnita,
sec. XVII – XVIII;

Ø Sat Poiana Câmpina, comuna Poiana Câmpina, 236 – PH-II-m-B-16578.04, Zid de incinta,
sec. XVII – XVIII.

Conform Studiu Istoric de Fundamentare – elaborat de SC Restitutio SRL Ploiesti – 2011, s-au facut
propuneri pentru ca un numar de case sa fie clasate ca monumente istorice.

4.1.10. Zone de risc natural si managementul riscurilor

Risc seismic

Conform STAS 11 100/1993, comuna Poiana Câmpina se situeaza în interiorul izoliniei de intensitate
macroseismica I = 92 (noua) pe scara MSK unde indicele 2 corespunde unei perioade medii de
revenire de 100 ani.

Conform Normativ P100-1/2006 pentru protectia antiseismica a constructiilor,din punct de vedere
seismic zona se caracterizeaza prin urmatoarele elementele:

§ Perioada de colt a spectrului de rasuns "Tc=0,70"
§ Coeficient "ag"=0,24.

Conform macrozonarii seismice dupa codul de proiectare seismic privind zonarea de varf a
acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR(perioada medie a intervaluilui de revenire de 100
ani").

Riscul seismic depinde,local,si de formatiunile geologice de suprafata.Pentru un timp indelungat riscul
seismic se aprecieaza prin perioada de revenire a unui

Risc de instabilitate

Pe baza criteriilor pentru estimarea potentialului si probabilitatii de producere a alunecarilor de teren,
au fost delimitate urmatoarele zone:

§ Zona cu potential mediu de producere a alunecarilor – cuprinde zona culmilor deluroase
limitate de zone de versant cu panta mare si zonele de versant cu panta de pana la 20 % ce fac
trecere intre nivelele de terasa. Acestea nu sunt afectate de eroziuni la baza lor si pe alocuri
apar alunecari de teren superficiale;
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§ Zona cu potential ridicat de producere a alunecarilor – cuprinde traseele si versantii vailor
torentiale din partea de vest a comunei, versantii ec fac trecerea dintre terasa superioara si cea
inferioara cu panta mai mare de 20 %, si zona de versant abrupt de pe marginea platourilor,
unde se produc frecvent prabusiri.

Conform Studiu de riscuri naturale Comuna Poiana Campina, intocmit de catre SC Blominfo Geonet
SRL Târgovişte au fost identificate urmatoarele zone de risc pentru alunecari de teren:

§ In partea de nord a teritoriului comunei (Ragman si zona de nord a localitatii Poiana Campina),
se produc alunecari de teren superficiale din cauza drenajului insuficient pe versantii deasupra
drumului judetean

§ Spre vest de zona mentionata mai sus, s-a indentificat o alunecare ce afecteaza drumul
judetean. Aceasta s-a produs intr-o portiune lipsita de vegetatie cu panta terenului mai mare de
30o si a fost stabilizata temporar printr-un gard de nuiele.

Foto Nr.4  Alunecare de teren sat Ragman

§ Pe drumul de la Poiana Campina spre Provita de Jos, la sud de varful Poiana Campina,
alunecarile se desprind de sub nivelul terasei III, in versantul soselei observandu-se in relief
capetele de strat, parazitate de mici deplasari superficiale in patura de sol.

§ La nivelul cumpenei Poiana Campina – Pietrisu sunt intersectate niveluri cu nisipuri meotiene
prin care apa din precipitatii trece cu usurinta pana la interfata cu nivelurile argiloase.
Umectarea acestora determina desprinderea si alunecarea rocilor pe fete de strat spre sud est
(deasupra localitatii Poina Campoina).
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Foto Nr.5  Alunecare de teren la nivelul cumpenei Poiana Campina – Pietrisu

Prezenta argilelor este evidentiata si prin mentinerea pentru mult timp pe treptele vechi de alunecare a
unor lacuri dupa ploi, care pot sa destabilizeze versantul. Lungimea limbilor de alunecare depaseste
frecvent 100 m, chiar 50 m, ajungand pana la baza versantului (ca in cazul complexului de alunecari
drenat de doua paraie laterale, respectiv paraul Tulburea si paraul Valea Saramura). Rapele sunt
abrupte, cu sectoare active de la 30 m inaltime.

§ Sectorul dealurilor Bobolia, pe nisipuri roamniene (deschise in terasa Bobolia) si Pliestocene –
„Stratele de Candesti”, alunecarile au dimensiuni reduse si apar sub forma unor desprinderi si
prabusiri in lungul paraului Tisa, prin subminarea malurilor si in muchia terasei II.

§ In cotul drumului care coboara in nord de pe terasa Bobolia in soseaua din lunca, formarea si
persistenta apelor in urma ploilor intre baza versantului si debleul soselei, determina
instabilitati pana in sectorul muchiei (procese de ravenare actice ce inainteaza regresiv in podul
terasei)

Foto Nr.6  Alunecare de teren – terasa Bobolia
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Risc de inundabilitate

Geneza viiturilor este legata de regimul precipitatiilor. Marea majoritate s-au produs ca urmare a
ploilor torentiale cu intensitate mare (viituri pluviale ) in timp ce viiturile pluvio-nivale si nivale au o
frecventa mai mica si afecteaza mai ales afluentii si cursurile torentiale temporare.

Monitorizarea datelor caracteristice curgerii raului Prahova se face printr-o Statie hidrometrica cu
program complet de masuratori, amplasata in orasul Campina. Debitul maxim inregistrat a fost de 369
m3/s la data de 17 iulie 1988.

Fenomenul de risc este reprezentat de eroziunea malurilor raului Prahova. In anii 1970 au fost
efectuate lucrari de aparare de mal in zona Stadionului si pana la Triaj, insa in prezent aceste
consolidari sunt degradate si insuficiente.

Panta mare a versantilor  si a talvegurilor vailor  permit scurgerea rapida a apelor din precipitatii dar
favorizeaza eroziunea malurilor. Exista pericolul de ravenare a versantilor in cazul in care drenajul
este insuficient.

Fenomene de inundabilitate s-au manifestat in dreptul subtraversarilor din zona limitrofa cu versantii,
a drumului judetean 101 care traverseaza localitatile componente, deoarece aceste lucrari sunt
subdimensionate.

Subtraversarea din zona de nord trebuie redimensionata deoarece din cauza pantei reduse a terenului
construit limitrof drumului judetean exista riscul inundabilitatii.

Exista doua zone de baltire pe teritoriul localitatii Bobolia:
- o zona in lunca raului Prahova
- o zona la baza versantului, la limita cu drumul judetean, in partea de nord a localitatii.

Conform Studiu de inundabilitate la bazin Paltinu – elaborat de P.C.P.G.A., in 1992, zona de terasa
inferioara de pe partea dreapta a raului Prahova, la limita sudica a teritoriului administrativ, in zona
localitatii Bobolia, aval de confluenta cu Doftana, prezinta un risc de inundabilitate in situatia
hazardului avarierii barajului Paltinu.

Riscuri antropice

Comuna Poiana Campina este  traversata de o serie de retele de utilitati :

§ cablu telefonic interurban;
§ cablu telefonic urban;
§ conducta distributie gaze;
§ conducta gaz metan;
§ conducta Petrotrans;
§ conducta transport titei si gaze de sonda;

Aceste retele prezinta un risc in situatia avarierii lor si de aceea la amplasarea constructiilor se va avea
in vedere distanta impusa de reglementarile in vigoare iar la autorizarea proiectelor de constructie se
va solicita avizul de la institutiile competente (Apele Române, Electrica S.A,  etc.).
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4.1.11. Situaţia economică şi socială, starea de sănătate

Situaţia economică şi socială

Principalele functiuni economice ale comunei sunt:

§ centru de productie al industriei prelucratoare, în cadrul ramurei de industrie de masini si
echipamente, constructii transporturi, extractie petrol;

§ sectorul serviciilor mai putin dezvoltat: domenii de activitate, gospodarie comunala, servicii
publice, comert cu amanuntul si en gross;

§ sectorul agricol, datorita suprafetei agricole relatic retrase este dezvoltat în gospodariile
populatiei.

În comuna Poiana Câmpina îsi desfasoara activitatea urmatoarele unitati economice din domeniul
industrial, constructii, transporturi etc. care au sediul în comuna si sectii ale unor societati
înmatriculate în alte localitatii :

§ SC Petroutilaj SA – reparatii utilaje grele motoare diesel
§ SC Matei Construct Company SRL
§ SC Cirex SRL
§ Schela productie petroliera (Baicoi – sectia compresoare pompare)
§ SNCFR – complexul Gara Câmpina si triaj
§ RENEL – sectia exploatare si întretinere microelectrocentrale
§ SC Chimforex Pleasa SA – sectia de barita
§ SC Traugot Impex SRL
§ SC A.V. Construct SA

Toate aceste societati asigura pentru locuitorii din comuna aproximativ 2000 locuri de munca.

Turism

Turismul din zona poate fi clasificat astfel :

§ turism cultural;
§ turism religios;
§ turism rural (agroturism);
§ turism de weekend.

Poiana Câmpina este situata pe valea râului Prahova pe partea stânga a Drumului National 1, unul
dintre cele mai circulate drumuri din tara. Acesta face posibil acesul catre zona turistica Valea
Prahovei.
Turismul rural (agroturismul) poate detine o pondere considerabila în zona, el fiind concentrat în jurul
localitaîilor cu încarcatura istorica, culturala si foarte multe traditii si obiceiuri stravechi.

Datorita unui exces de spatiu în gospodariile taranesti exista posibilitatea gazduirii turistilor în
gospodarie, oferindu-se acestora camere aranjate si mobilate în stil traditional specific.

În localitate s-au pastrat un numar semnificativ de locuinte satesti cu arhitectura valoroasa ilustrînd
pricipalele etape de edificare ale asezarilor respective.
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Aceste edificii fac dovada existentei dialogului repertoriului local de modele cu sursele generatoare de
factura urbana de pe valea superiora a Prahovei : Sinaia, Breaza, Busteni. Acest lucru împreuna cu
mânastirea Poiana, pot constitui obiective turistice importante din zona, si de asemenea, pot fi incluse
în circuitul obiectivelor turistice de pe Valea Prahovei.

Numărul locuitorilor şi evoluţia populaţiei

Populatia stabila la nivelul anului 2010 este considerata cea din datele furnizate de catre Directia
Judeteana de Statistica Prahova si este în numar de 5311, la 1 ianuarie 2010.

Structura populatiei pe principalele grupe de vârsta (Tabel Nr. 4-1)

Evolutia populatiei comunei Poiana Câmpina, în ultimii ani (Tabel 4-2):

Se observa ca ponderea cea mai mare o are populatia între 36 si 75 ani, urmata de cei între 15 si 35
ani. În aceste doua grupe se regasesc cea mai mare parte din populatia activa.

Din datele ce apar pe site-ul Institutului National de Statistica, în anul 2009 numarul mediu de
persoane al salariatilor este de 837. Un numar îngrijorator de mic.

Natalitatea este sub 1% raportat la totalul populatiei (aprox. 0,64 %). Se nasc anual în jur la 35 de
copii. Procentul este foarte mic, iar acest lucru este raspândit chiar si la nivel national.

Se observa ca din anul 2000 pâna în 2010, populatia comunei s-a mentinut oarecum constanta.
Fluctutia numarului populatiei nu este semnificativa, dar totusi se observa ca aceasta fluctuatie este
spre scadere.

Din totalul populatiei de 5311de persoane, la nivelul anului 2010, între 15 si 60 ani erau 3484
persoane ce reprezinta 65,60%, iar între 60 si 84 de ani, 1066 ce reprezinta 20,07%, iar 85 de ani si
peste 85 sunt 71 de persoane.

Din totalul populatiei, 2623 sunt de sex masculin si 2688 de sex feminin. Se observa ca numarul
populatiei feminine este sensibil mai mare decât cea masculina, asfel : 50,61% sex feminin, iar
49,39%  sex masculin.
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4.1.12. Transport durabil

In cadrul proiectului “PUG – Comuna Poiana Campina” s-au analizat problemele privind dezvoltarea
şi organizarea circulaţiei, în conformitate cu reglementările şi metodologia de aplicare a Legii Nr.
50/1991 şi a Regulamentului General de Urbanism.

Studiul cuprinde atât analiza critică a situaţiei existente şi evidenţierea disfuncţionalităţilor, cât şi
propunerile şi reglementările pentru infrastructurile şi dotările de circulaţie necesare întocmirii
documentaţiei PUG.

Date de ansamblu. Trafic pe artere de penetratie. Tranzit.

Comuna este strabatuta de urmatoarele drumuri :

§ DN 1 – ce traverseaza limitrof teritoriul, avand traseul paralel cu al cursului raului Prahova.
Accesul se face prin Municipiul Campina sau direct prin zona de nord a localitatii, impreuna
cu Orasul Breaza prin podul peste raul Prahova si calea ferata Ploiesti – Brasov

§ DJ 101 – ce traverseaza teritoriul administrativ de la SUD spre NORD, legand in ordine
localitatile componente, respectiv : Bobolia, Piestris, Poiana Campina si Ragman.

§ DJ 100 E – ce traverseaza teritoriul administrativ de la EST spre VEST, prin supratraversarea
raului Prahova si a caii ferate, intersectand DJ 101, traseul se continua spre localitatile Provita
de Jos si Adunati.

§ DC 116 – de la Halta Bobolia spre Banesti prin DN 1, dar este nefunctional datorita starii
inaintate de degradare a podului peste raul Prahova.

§ DC 117 – de la Poiana Campina spre localitatea Draganeasa.

Accesul feroviar spre comuna Poiana Campina se realizează prin :

§ GARA POIANA CAMPINA – situata pe teritoriul localitatii Poiana Câmpina
§ HALTA BOBOLIA – situata pe teritoriul localitatii Bobolia

PUG – Comuna Poiana Campina urmareste alcatuirea structurii retelei majore de circulatie,
organizarea desfasurarii traficului rutier, circulatia generala, dotarile principale actuale de circulatie,
amplasarea principalelor intersectii, disfunctiile existente si totodata, propune o serie de masuri si
reglementari pentru optimizarea circulatiei în cadrul comunei si a legaturilor în teritoriu.

Zona de protectie pentru drumurile judetene este de 20 m din ax, stângadreapta, însumând un total de
40 m, iar zona de siguranta de 1,5 m de la marginea exterioara a santului, amplasarea constructiilor
fiind interzisa Ia o distanta mai mica de 12 m de la marginea îmbracamintii asfaltice.

Pentru zona de intravilan se vor respecta urmatoarele distante minime de protectie de la axul drumului
pâna la marginea exterioara a zonei drumului, pentru zonele neconstruite, functie de categoria
acestuia.

Distanta dintre garduri în zonele de extindere a intravilanului va fi de minim 26 m (minim 12 m fata
de axul drumului judetean, pe ambele parti ale acestuia).

Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice în traversarea comunei, distanta dintre
gardurile sau constructiile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minimum 12 m pentru
strazi la 2 fire de circulatie si 24 la 4 fire de circulatie.
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In vederea fluidizarii traficului în afara comunei se interzice amplasarea oricaror constructii care
genereaza un trafic suplimentar, la o distanta mai mica de 12,00 m de marginea îmbracamintii asfaltice
în cazul drumurilor judetene respectiv, 10,00 m fata de marginea imbracamintii asfaltice in cazul
strazilor.

Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricărei construcţii sau
instalaţii, în orice scop, care să nu pericliteze siguranţa circulaţiei, se face cu respectarea legislaţiei în
vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi numai cu acordul prealabil al
administratorului drumului.

LEGATURI RUTIERE

Legaturile comunei în teritoriu se realizeaza rutier, prin intermediul drumurilor DJ 100 E, DJ 101 P,
DC 116, DC 117.

Transportul în comun în zona se desfasoara pe traseul drumurilor sus mentionate prin Maxi-Taxi.

TRANSPORTUL FEROVIAR

Pe aceste meleaguri, transportul feroviar ia fiinta înca din anul 1876, când în gara Câmpina (Poiana
Câmpina) a aparut prima locomotiva cu aburi (astazi peisa de muzeu, la Muzeul Cailor Ferate
Române, Bucuresti).

Statia CFR Poiana Câmpina, fiind un punct esential pe traseul Bucuresti – Brasov, a beneficiat de
toate îmbunatatirile tehnice în domeniul transportul feroviar.

Astfel, în 16 februarie 1969, pe aici trece primul tren cu tractiune electrica, din Bucuresti spre Brasov.

DISFUNCTIONALITATI

Din analiza datelor existente, a normelor tehnice în vigoare pentru proiectarea strazilor, intersectiilor,
profilurilor caracteristice, parcajelor etc, si din discutiile cu factorii locali de specialitate s-au
evidentiat o serie de disfunctionalitati, semnalânduse cu precadere urmatoarele :

§ profilurile transversale ale strazilor nu corespund din punct de vedere tehnic noilor STAS-uri;
§ procent scazut de drumuri comunale modernizate;
§ infastructura de transport slab dezvoltata;
§ majoritatea strazilor (ulitelor) nu sunt asfaltate necesitând aplicarea de îmbracaminti rutiere;
§ discontinuitatea trotuarelor;
§ iluminat stradal insuficient;
§ traficul eterogen (tractoare, carute, biciclisti, automobilisti si pietoni) genereaza accidente

rutiere în special pe timp de noapte;
§ strazi înguste care necesita largire;
§ intersectii neamenajate;
§ lipsa de parcaje amenajate aferente principalelor dotari ale comunei, în zonele de interes social

si comercial.
§ lipsa sistemelor rutiere moderne (cu exceptia drumurilor judetene).
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Elemente privind caracteristicile traficului

Circulaţia locală este constituită în cea mai mare parte din circulaţia de acces la locuinţe şi la dotările
economice şi socio-administrative. Circulaţia în teritoriu se realizează pe traseul drumurilor judeţene si
pe DN1 ce traverseaza limitrof teritoriul comumei.

4.2. Evolutia starii mediului în situatia neimplementarii PUG

Analiza starii mediului în conditiile neimplementarii planului reprezinta o cerinta atât a Directivei
SEA1 (vezi art.5 si anexa I-b) cât si a Hotarârii de Guvern Nr. 1076/2004 (vezi art.15).

Scopul acestei analize este de a evalua modul în care Planul Urbanistic General al Comunei Poiana
Campina (PUG Poiana Campina) raspunde nevoilor si cerintelor starii mediului din teritoriul analizat
si a tendintelor sale de evolutie.

Analiza Alternativei 0 (aceea de neimplementare a planului) s-a realizat pe baza gradului actual de
cunoastere si a metodelor de evaluare existente cu privire la starea mediului si tendintele evolutiei sale
(vezi sectiunea anterioara a raportului). Analiza este structurata pe baza aspectelor de mediu relevante
pe baza carora s-a realizat caracterizarea starii mediului.

Este cunoscut faptul ca evaluarea starii viitoare a mediului si în mod particular a Alternativei 0 este
dificil de realizat în conditiile în care datele necesare nu sunt disponibile si a existentei a numeroase
lipsuri si incertitudini în privinta caracterizarii actuale a starii mediului.

Scenariul de realizare al „Alternativei 0” presupune posibilitatea neimplementarii Planului Urbanistic
General al Comunei Poiana Campina. Cu privire la aceasta situatie ipotetica se pot face urmatoarele
precizari :

§ Planul Urbanistic General are caracter de reglementare specifica si asigura corelarea
dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului de Amenajare al Teritoriului Judetean
Prahova. Lipsa lui /neimplementarea prevederilor sale nu scuteste autoritatile responsabile de
aplicarea prevederilor legislative sau conformarea cu normele si bunele practici de protectie a
mediului;

§ Planul va asigura un cadru unitar privind posibilitatile de dezvoltare în context local si
regional, urmarind asigurarea dezvoltarii durabile pe termen lung a zonei (5-10 ani).

§ Reglementarile configurativ-spatiale privind dezvoltarea în teritoriu sunt corelate cu aspecte
economice si sociale, precum si cu aspecte ce vizeaza protectia mediului.

Lipsa acestui document ar putea avea ca efect:

§ O cheltuire ineficienta a fondurilor prin suprapunerea unor cheltuieli pe baza unor decizii luate
de diferite institutii;

§ Directii antagonice de actiune datorita lipsei unei viziuni unitare.
§ Lipsa /neimplementarea PUG poate duce la pierderea unei oportunitati importante de

considerare a aspectelor de mediu în politica urbanistica locala.

Un aspect important ce trebuie subliniat este acela ca elaborarea si promovarea PUG Comuna Poiana
Campina cadrul adecvat de dezbatere si consultare publica asupra optiunilor privind dezvoltarea zonei.



RAPORT DE MEDIU
                                                                             REACTUALIZARE PUG – PRIMARIA COMUNA POIANA CAMPINA

 Hexon Engineering SRL                                                                                                                            Pagina 45 din 57

Tabel Nr. 4-3 Evolutia posibila a starii mediului în situatia neimplementarii PUG Comuna Poiana
                       Campina („Alternativa 0”)

Aspecte de mediu
relevante Evolutia posibila in situatia neimplementarii PUG

Aer
În lipsa unor investitii în infrastructura rutiera a comunei se va înregistra o
crestere a emisiilor poluantilor caracteristici gazelor de esapament (surse mobile
reprezentate de traficul auto desfasurat pe DJ 101, DJ 100 E, DC 116, DC 117).

Apa
Lipsa investitiilor în managementul apelor uzate si al deseurilor va conduce la
poluarea apelor de suprafata si subterane ca urmare a deversarii necontrolate
precum si inexistentei dezvoltarii infrastructurii de canalizare;

Sol/Subsol

Se mentine acelasi nivel de risc al aparitiei alunecarilor de teren si al inundatiilor
in bazinul hidrografic Prahova din cauze naturale sau antropice.
Lipsa investitiilor în managementul apelor uzate si al deseurilor va conduce la
extinderea suprafetelor în care solul si subsolul este poluat.

Biodiversitate
Lipsa unei politici de conservare a elementelor capitalului natural vor face ca
acestea sa fie afectate de extinderea activitatilor antropice, în special de extinderea
zonei locuite.

Sanatatea umana Populatia rezidenta este afectata de lipsa dotarii edilitare la nivelul intregii
localitati.

Monumente ale
naturii/Primoniu

cultural

Lipsa unei viziuni integrate privind valorificarea obiectivelor de patrimoniu
cultural si protejarea acestora va împiedica dezvoltarea potentialului de
valorificare turistica a acestora.

Managementul
riscurilor de

mediu

Se mentine acelasi nivel de risc al aparitiei unor fenomene de inundare a vailor
neîntretinute, precum si de aparitie a alunecarilor de teren din cauze naturale sau
antropice.

Managementul
deseurilor

Continuarea fenomenului de depozitare necontrolata a deseurilor menajere si a
gunoiului de grajd.

Transport durabil

Se va mentine aceeasi stare necorespunzatoare a drumurilor:
- drumurile judetene si comunale nu au pe tot parcursul lor starea de viabilitate

ce se impune, intersectii neamenajate;
- strazile din trama stradala nemodernizate;
- pasajul rutier inferior (de sub CF Bucuresti – Brasov), are un gabarit redus,

oferind conditii neprielnice sigurantei circulatiei;
- puntile pietonale peste râul Prahova „Podul lui Rache” si puntea Bobolia

neamjenajate.

Alternativa neimplementarii Planului Urbanistic General este defavorabila majoritatii aspectelor
relevante de mediu analizate anterior.

O mai buna concentrare a eforturilor si exprimarea unei viziuni unitare la nivelul comunei este
necesara pentru maximizarea eforturilor de reducere a poluarii si conformare cu cerintele legislatiei de
protectie a mediului.

Considerarea rezultatelor evaluarii de mediu va permite o mai buna adresare fata de nevoile de
protejare a mediului înconjurator si o îmbunatatire a efectelor pozitive în urma implementarii planului.
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5. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR POSIBIL A FI AFECTATE
    SEMNIFICATIV DE IMPLEMENTAREA PUG

Analiza masurilor propuse nu a dus la identificarea unor situatii de afectare semnificativa a
factorilor de  mediu.

Propunerile de proiecte majore de infrastructura nu afecteaza semnificativ teritoriul administrativ al
Comunei Poiana Campina. Reglementările mai importante pentru eliminarea disfuncţionalităţilor
infrastructurii rutiere şi a celor de dotare şi organizare sunt:

- amenajarea penetraţiilor rutiere pentru zonele nou introduse în intravilan;
- modernizarea şi viabilizarea străzilor (conform studiilor de fezabilitate deja aprobate), prin:

- aplicarea de îmbrăcăminţi rutiere sau cel puţin împietruiri;
- amenajări de profil conform noilor STAS-uri;
- corectarea elementelor geometrice necorespunzătoare şi lărgiri;

- reglementarea circulaţiei pietonale prin:
- refacerea continuităţii trotuarelor existente;
- amenajarea de trotuare;
- îmbunătăţirea generală a stării de viabilitate a trotuarelor;
- amenajarea de treceri pentru pietoni;

- propunerea de poduri noi, de completare a reţelei stradale existente;
- rezolvarea problemei parcajelor în zonele de interes social şi comercial;

Facem însa precizarea ca pentru fiecare dintre proiectele care vizeaza investitii în activitati cu impact
potential asupra mediului (în întelesul dat de Ordinul 863/2002) se vor realiza studii de evaluare a
impactului asupra mediului.

Numai aceste evaluari vor fi în masura sa identifice, la o scara spatio-temporala adecvata si pentru
proiecte concrete, caracteristicile de mediu ce pot fi afectate semnificativ.
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6. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE RELEVANTE PENTRU PUG

În capitolul 4.1 al prezentei lucrari a fost prezentata analiza efectuata asupra starii actuale a mediului
în zona Comunei Poiana Campina, vizata de Planul Urbanistic General. În acest capitol au fost
selectate principalele probleme de mediu cu relevanta directa pentru PUG.

Tabel nr. 6-1 Probleme de mediu relevante pentru PUG Comuna Poiana Campina

Aspecte de
mediu Probleme de mediu relevante pentru PUG

Aer

Principalele surse de emisii atmosferice identificate în teritoriul analizat sunt
reprezentate de:
§ activitatile industriale desfasurate in cadrul comunei
§ exploatarea masiva a zonelor impadurite;
§ surse mobile reprezentate de traversarea localitatii de magistrala CF

Bucuresti – Brasov si de DJ 101A

Apa Poluarea apelor de suprafata si subterane ca urmare a deversarii
necontrolate precum si inexistentei dezvoltarii infrastructurii de canalizare.

Sol

Existenta unui nivel de risc al aparitiei alunecarilor de teren si al zonelor
inundabile din cauze naturale sau antropice.
Existenta unui nivel de poluare solul si subsolul din cauza lipsei investitiilor
în managementul apelor uzate si al deseurilor.

Biodiversitate
Absenta fondurilor financiare destinate impadurii terenurilor defrisate.
Spatii verzi insuficiente pe cap de locuitor (10 mp/loc).
Educatia ecologica este superficiala;

Sanatate umana Infrastructura de sanatate este slab dezvoltata. Populatia rezidenta este
afectata de lipsa dotarii edilitare la nivelul intregii localitati.

Echipare tehnico-
edilitara

Retea de canalizare foarte putin dezvoltata
Existenta unor zone ce nu beneficiaza de alimentare cu apa în sistem
centralizat;
Reteaua de gaze insuficienta, existând sate fara retele: Bobolia, Pietrisu, iar
resedinta de comuna Poiana Câmpina doar în parte acoperita;

Managementul
riscurilor de

mediu

Existenta unor subtraversari neîntretinute, care provoaca inundatii în
perioadele cu ploi abundente, ce pot conduce la pagube materiale.
Existenta unor zone cu potential ridicat de producere a alunecarilor de teren.

Managementul
deseurilor Existenta fenomenului de depozitare necontrolata a deseurilor menajere.

Patrimoniul si
mostenirea
culturala

Lipsa oportunitatilor de valorificare a obiceiurilor si traditiilor locale.
Lipsa unei politici de conservare a elementelor capitalului cultural face ca
acestea sa fie afectate de extinderea activitatilor antropice, în special de
extinderea zonei locuite.
Nevalorificarea corespunzatoare a obiectivelor din patrimoniul cultural;
Lipsa delimitarii si respectarii zonelor de protectie a monumentelor istorice.
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Transport durabil

Drumuri judetene si comunale nu au pe tot parcursul lor starea de viabilitate
ce se impune, intersectii neamenajate.
Strazi din trama stradala nemodernizate.
Pasajul rutier inferior (de sub CF Bucuresti – Brasov), are un gabarit redus,
oferind conditii neprielnice sigurantei circulatiei.
Puntile pietonale peste râul Prahova „Podul lui Rache” si puntea Bobolia
neamjenajate.

Turism durabil Lipsa introducerii într-un circuit turistic a zonelor care îsi pastreaza
arhitectura traditionala locala.
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7. OBIECTIVELE DE PROTECTIE A MEDIULUI STABILITE LA NIVEL NATIONAL,
    COMUNITAR SAU INTERNATIONAL CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PUG

Pentru conturarea cadrului evaluarii efectelor asupra mediului generate de implementarea PUG
Comuna Poiana Campina au fost selectate si analizate mai multe obiective relevante, legate în mod
direct de:

q Aspectele de mediu indicate în Anexa 2 a HG nr. 1076/2004;
q Problemele de mediu relevante pentru PUG (vezi capitolul 6), rezultate în urma analizarii starii

actuale a mediului;
q Obiectivele si masurile propuse prin PUG Comuna Poiana Campina.

Pentru propunerea listei de obiective relevante de mediu a fost realizata o analiza a documentelor
de referinta locale, judetene, regionale si nationale. Obiectivele relevante de mediu au fost discutate în
cadrul întâlnirilor grupului de lucru PUG Comuna Poiana Campina.

Din analiza situaţiei existente şi din discuţiile purtate la sediul Primăriei comunei Poina Campina,
au rezultat necesitatea unor obiective relevante. Forma finala a acestor obiective este prezentata în
Tabelul nr. 7-1.

Tabel nr. 7-1 Aspecte de mediu si obiectivele relevante de mediu stabilite în cadrul grupului de
lucru PUG Comuna Poiana Campina.

Aspecte de mediu Obiective relevante
Aer O.R.1 Îmbunatatirea calitatii aerului.
Apa O.R.2 Îmbunatatirea calitatii apelor de suprafata / subterane.
Sol O.R.3 Limitarea poluarii solului si a degradarii suprafetelor de sol.

Biodiversitate
O.R.4 Atragerea fondurilor necesare pentru impadurirea terenurilor
defrisate. Crearea de spatii verzi suficiente pe cap de locuitor (26
mp/loc).

Sanatate umana

O.R.5 Îmbunatatirea conditiilor de viata a populatiei intregii comune
prin:

- realizarea echipării tehnico-edilitare a comunei: alimentare în
sistem centralizat cu apă, cu gaze, canalizare în sistem
centralizat, statie de epurare.

- dezvoltarea infrastructurii de sanatate la nivelul comunei.
Managementul riscurilor

de mediu
O.R.6 Reducerea efectelor asociate manifestarii unor riscuri de mediu
ca: alunecari de teren, inundatii.

Managementul deseurilor
O.R.7 Eradicarea fenomenului de depozitare necontrolata a deseurilor
menajere.
O.R.8 Cresterea gradului de colectare si de valorificare a deseurilor.

Patrimoniu cultural O.R.9 Proiecte de protejare si implicit de valorificare a arhitecturii
traditionale locale din zona.

Transport durabil
O.R.11 Modernizarea drumurilor judetene si comunale si
modernizarea si amenajarea de strazi si intersectii, pasaje judetene si
punti pietonale.

Turism durabil

O.R.12 Introducerea într-un circuit turistic a zonelor care îsi pastreaza
arhitectura traditionala locala.
O.R.13 Punerea în valoare a unor zone din intravilan care nu au
conditii bune pentru constructii, pentru alte functiuni spatii verzi
amenajate, sport, agrement.
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8. POTENTIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

8.1. METODOLOGIA DE EVALUARE

În conformitate cu prevederile articolului 14 din HG nr. 1076/2004, în cadrul grupului de lucru SEA
au fost analizate diferite posibilitati de evaluare a PUG Comuna Poiana Campina cu privire la
domeniul si nivelul de detaliu al informatiilor ce trebuie incluse în Raportul de mediu.

Evaluarea PUG Comuna Poiana Campina s-a realizat la nivelul masurilor propuse, care reprezinta
nivelul optim de sinteza si deopotriva de detaliere al planului.

Evaluarea de mediu a PUG Comuna Poiana Campina s-a realizat prin analizarea modului în care
masurile acestui plan contribuie la atingerea obiectivelor de mediu relevante.

8.2. CUANTIFICAREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI GENERATE DE IMPLEMENTAREA
       PUG

Planul Urbanistic General al Comunei Poiana Campina implica rezolvarea urmatoarelor probleme:

§ Restabilirea si delimitarea teritoriului intravilan.
§ Atragerea de fonduri pentru impadurirea zonelor defrisate si pentru crearea de spatii verzi

suficiente pe cap de locuitor.
§ Dezvoltarea activitatilor economiei si asigurarea de amplasamente si suport tehnic pentru

acestea, pe terasa râului Prahova, pâna în calea ferata.
§ Extinderea retelelor de alimentare cu apa, canalizare si alimentare cu apa
§ Proiectarea unui sistem centralizat de evacuare a apelor uzate, a unei statii de epurare moderne

si modernizarea statiei de epurare existente.
§ Modernizarea drumurilor judetene si comunale si modernizarea si amenajarea de strazi si

intersectii.
§ Eradicarea fenomenului de depozitare necontrolata a deseurilor menajere
§ Amenajarea hidrotehnica a retelei hidrografice cu caracter torential, pentru diminuarea

eroziunii de mal si a riscului de inundabilitate.Refacerea si redimensionarea santurilor de-a
lungul drumului judetean 101 ce preiau apele provenite din siroirea pe versanti,
redimensionarea subtraversarilor si decolmatarea celor existente pentru a stopa fenomenul de
inundabilitate.

Tabel nr. 8-1 Cuantificarea efectelor asupra mediului generate de implementarea obiectivelor PUG

Domenii Obiective
PUG

Efect asupra
mediului

Valorificarea potentialului agricol
Economico-Social Echiparea corespunzatoare a comunei cu dotari

aferente locuirii

Pozitiv semnificativ

Amenajarea zonelor de agrement pe baza de PUZ
(min 26 m2/loc) PozitivSpatii plantate /

Agrement / Turism /
Sport / Perdele de

protectie
Punerea în valoare a unor zone din intravilan pentru
spatii verzi amenajate, sport, agrement. Pozitiv

Echiparea comunei cu retele tehnico-edilitare
necesare

Fond construit /
Infrastructura si

utilizarea terenului Interdictie temporara de construire pana la

Pozitiv semnificativ
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regularizarea albiilor si efectuarea de lucrari
hidrotehnice
Amenajarea hidrotehnica a retelei hidrografice cu
caracter torential, pentru diminuarea eroziunii de
mal si a riscului de inundabilitate.

Pozitiv

Extinderea intravilanului si elaborarea de PUZ-uri si
PUD-uri pentru parcelare

Efect negativ redus
Nesemnificativ

Trafic / circulatie
Modernizarea drumurilor judetene si comunale si
modernizarea si amenajarea de strazi si intersectii. Pozitiv

Biodiversitate Atragerea fondurilor necesare pentru impadurirea
terenurilor defrisate Pozitiv semnificativ

Managementul
deseurilor

Eradicarea fenomenului de depozitare necontrolata
a deseurilor menajere Pozitiv semnificativ

Importanta deosebita pentru evaluarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PUG
Comuna Poiana Campina o prezinta bilantul teritorial între modul actual de folosinta al terenului si cel
ce va rezulta prin implementarea planului.

Cea mai importantă mutaţie intervenită în structura teritoriului administrativ al Comunei Poiana
Campina constă în introducerea în intravilan a unor terenuri agricole destinate dezvoltarii zonei
rezidenţiale: terenuri ce sunt solicitate a li se schimba categoria de folosinţă din arabil în
curţi/construcţii pentru a se construi pe ele locuinţe sezoniere.

Aceasta masura este o reala alternativa la tendinta actuala de extindere a intravilanului în detrimentul
habitatelor naturale si seminaturale. De asemenea am apreciat în textul planului propunerile de plantari
si împaduriri ca solutii durabile pentru fenomenele de alunecari de teren.

Se poate estima ca realizarea obiectivelor principale ale PUG vor avea efecte nesemnificative,
respectiv efecte benefice asupra starii mediului pe teritoriul Comunei Poiana Campina.
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9. MASURILE PROPUSE PENTU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CÂT DE
   COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADEVERS ASUPRA MEDIULUI AL
   IMPLEMENTARII PUG

Asa cum a fost prezentat anterior, masurile propuse pentru atingerea obiectivelor PUG analizate nu pot
genera un impact semnificativ asupra mediului înconjurator, iar majoritatea masurilor vor avea un
efect pozitiv semnificativ asupra obiectivului de mediu relevant.

Cu toate acestea, proiectele de investitii propuse a fi realizate pe teritoriul judetului, cu impact
potential asupra mediului (în întelesul dat de Ordinul 863/2002), trebuie sa fie însotite de studii de
evaluare a impactului asupra mediului.

Evaluarile de impact se vor întocmi în conformitate cu cerintele legislatiei nationale în vigoare si vor
putea permite identificarea:

Ø Efectelor potentiale asupra mediului în aria de proiect;
Ø Celor mai bune tehnici si solutii disponibile pentru activitatile propuse;
Ø Setului de masuri necesar prevenirii, reducerii si compensarii efectelor negative asupra

mediului generat de proiectul în cauza;
Ø Setului de masuri pentru monitorizarea efectelor asupra mediului a implementarii

proiectelor.

La finalizarea proiectelor de investitii, titularii acestora vor demara procedura de autorizare din punct
de vedere al protectiei mediului (acolo unde este necesar, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu), în cadrul careia exista de
asemenea posibilitatea suplimentara a identificarii eventualelor aspecte deimpact si a conformarii cu
prevederile legislatiei de mediu.

În continuare sunt prezentate o serie de masuri cu caracter general pentru prevenirea, reducerea si
compensarea oricarui efect advers asupra aspectelor de mediu relevante considerate în cadrul
evaluarii.

q Pentru protectia calitatii aerului se recomanda urmatoarele masuri:

§ Adoptarea unor masuri de interzicerea a exploatarii zonelor impadurite;
§ Extinderea zonelor verzi si a zonelor de agrement. La eliberarea autorizatiilor de constructie se

va impune si respectarea suprafetelor minime de spatii verzi;
§ Asigurarea de sectoare constituite din perdele vegetale între zonele industriale si cele

rezidentiale;
§ Asigurarea de masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare

de zgomote si vibratii, astfel încât sa se respecte limitele prevazute de legislatia în vigoare.

q Pentru protectia calitatii apelor subterane si de suprafata se recomanda urmatoarele masuri:

§ Corelarea stricta a capacitatii sistemelor de alimentare cu apa cu capacitatea sistemului de
canalizare si de epurare a apelor uzate;

§ Preluarea apei potabile se va face din surse sigure, iar parametrii de calitate ai apei vor fi
controlati înainte de a fi trimisa, prin sistem centralizat, la consumatori;

§ În jurul captarilor si a rezervoarelor de apa se vor institui zone de protectie sanitara, asa cum au
fost indicate în PUG;
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§ Vor fi prevazute aparate de contorizare a debitelor de apa captate, precum si a debitelor de apa
uzata ce ajung în statia de epurare;

§ Limitele maxim admisibile pentru indicatorii de calitate ce trebuie sa caracterizeze apele uzate
evacuate din gospodariile populatiei în reteaua publica de canalizare sunt cele prevazute de
normativul NTPA-002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale
localitatilor si direct în statiile de epurare (HG nr. 352/2005 privind modificarea si completarea
HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare în mediul
acvatic a apelor uzate);

§ Limitele maxim admisibile pentru indicatorii de calitate ce trebuie sa caracterizeze apele uzate
la iesirea din statiile de epurare (cu evacuare în emisari naturali) sunt cele prevazute de
normativul NTPA-001 privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a apelor uzate
industriale si urbane la evacuarea în receptorii naturali;

§ Bransarea consumatorilor individuali la sistemele de alimentare cu apa este de preferat sa se
realizeze dupa executia si punerea în functiune a sistemelor de canalizare si a statiilor de
epurare;

§ Lucrarile de traversare a albiilor râurilor (poduri, podete, conducte, linii electrice, etc.) se vor
realiza cu asigurarea conditiilor normale de scurgere a apelor mari;

§ Amplasarea de lucrari sau constructii, inclusiv cele de locuit, în zonele inundabile se va face
numai pe baza avizului de amplasament si a avizului de gospodarire a apelor eliberat de
autoritatile de gospodarirea apelor, conform normelor legale în vigoare;

§ În perioada executiei lucrarilor de constructii se va interzice depozitarea materialelor de
constructie si a deseurilor în albiile si pe malul cursurilor de apa, precum si evacuarea de ape
neepurate pe sol sau în apele de suprafata;

§ Se vor lua masurile necesare de aparare împotriva inundatiilor si a alunecarilor de teren si se
vor respecta zonele cu interdictii de construire;

§ În documentatiile de urbanism ulterioare adoptarii PUG-ului se vor preciza restrictiile la
regimul constructiilor în functie de limitele de inundabilitate si de instabilitatea terenului (unde
este cazul).

q Pentru protectia calitatii solului se recomanda urmatoarele masuri:

§ Utilizarea de catre agentii economici a unor tehnologii moderne, cu potential redus de poluare
a solului;

§ Utilizarea îngrasamintelor organice în gospodariile individuale se va face cu evitarea scurgerii
în cursurile de apa;

§ În cadrul oricarei lucrari de constructii se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de pamânt
precum si pentru utilizarea pamântului excavat în reamenajarea si restaurarea terenurilor.

q Dintre masurile de protectie a biodiversitatii se pot recomanda:

§ Respectarea regimului de construire si distantelor minime de protectie fata de ecosistemele
forestiere;

§ Conservarea zonelor de padure si zonelor umede, punerea în valoare a cursurilor de apa,
amenajarea de spatii verzi. Acolo unde este posibil, se recomanda crearea de legaturi între
aceste zone, care sa permita dezvoltarea faunei si florei caracteristice;

§ Evaluarea corecta si de detaliu a biodiversitatii din zona proiectelor.

q Pentru protectia factorului de mediu sanatate umana se recomanda urmatoarele masuri:

§ Asigurarea extinderii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare în comuna;
§ Asigurarea alimentarii cu apa la parametrii de calitate în conformitate cu prevederile legale;
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§ Se va asigura delimitarea zonelor de protectie sanitara pentru sursele de apa si statiile de
epurare si se va realiza urmarirea respectarii acestora;

§ Asigurarea extinderii serviciilor de colectare si colectare selectiva a deseurilor de la populatie
si agentii economici prin intermediul unor operatori specializati si autorizati, cu respectarea
reglementarilor specifice activitatilor de colectare si transport al deseurilor.

§ Se vor realiza perdele vegetale de protectie între zonele de locuit si cele industriale sau
unitatile agricole.

q Pentru protectia patrimoniului natural se recomanda urmatoarele masuri:

§ Consiliul Local are responsabilitati pentru adoptarea elementelor arhitecturale adecvate,
optimizarea densitatii de locuire, concomitent cu mentinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a
amenajarilor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa;

§ Delimitarea prin documentatiile de urbanism a zonelor de protectie a monumentelor istorice si
urmarirea respectarii acestora;

§ Adoptarea de masuri pentru protectia prioritara a ansamblurilor si obiectivelor clasificate
valoroase ;

§ Interzicerea realizarii de constructii care, prin functiune, configuratie arhitecturala sau
amplasament, compromit aspectul general al zonei, distrug coerenta specificului zonei sau
afecteaza valoarea monumentelor sau a zonelor de protectie a acestora;

§ Interzicerea amplasarii de facilitati de productie în zone protejate, în interiorul zonelor de
protectie a monumentelor istorice.
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10. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR
      ALESE

Elaborarea  PUG Comuna Poiana  Campina  a  reprezentat  un  proces  de  durata.  Procedura  SEA a  fost
demarata dupa elaborarea primei versiuni a planului care continea obiectivele, actiunile si masurile de
dezvoltare pentru Comuna Poiana Campina.

Obtinerea variantei de plan supusa evaluarii de mediu nu s-a realizat prin selectarea unei alternative, ci
prin remodelarea succesiva a primei versiuni de plan.

În formularea obiectivelor si masurilor /directiilor de actiune propuse s-a tinut cont de:

q Tendintele de dezvoltare manifestate în ultimii ani;
q Optiunile si limitarile privind potentialul de dezvoltare al zonei;
q Decalajul dintre situatia existenta la nivelul comunei si cea care se doreste a fi realizata;
q Nevoile si optiunile populatiei Comunei Poiana Campina;
q Cerintele planurilor si programelor locale / judetene / regionale / nationale.

Metodologia de elaborare a PUG a presupus formularea obiectivelor si ulterior a masurilor în urma
realizarii unei analize a punctelor tari si slabe.

PUG nu prezinta alternative de masuri pentru atingerea obiectivelor stabilite. Formularea masurilor s-a
facut în principal pentru a raspunde nevoilor identificate în cadrul analizei SWOT, mentinându-se un
nivel redus de detaliere care sa permita o oarecare flexibilitate în definirea ulterioara a solutiilor de
implementare.
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11. MASURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR
      SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PUG

Din punct de vedere al cerintelor HG 1076/2004, aceasta sectiune trebuie sa descrie masurile pentru
monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului generate de implementarea PUG Comuna
Alinis.

Conform rezultatelor analizei prezentate în capitolul 8 al prezentei lucrari, nu au fost identificate
potentiale efecte semnificative în urma implementarii planului.

Consideram însa ca este atât în interesul titularului de plan, dar si al locuitorilor comunei sa se
analizeze posibilitatea includerii în evaluare a unui set de indicatori care sa poata evidentia eficienta
implementarii masurilor prevazute în PUG Comuna Poiana Campina.

Urmatoarele aspecte au fost considerate în propunerea unui sistem simplu si eficient de monitorizare a
efectelor asupra mediului generate de implementarea planului:

§ Un program de monitorizare a efectelor PUG care sa se concentreze pe problemele de mediu
identificate si care sa ofere o imagine graduala asupra modului în care aceste probleme sunt
rezolvate;

§ Multe din datele privind calitatea mediului nu pot fi generate/colectate de catre titular, fiind
necesara utilizarea unor date furnizate de institutiile cu competente în acest domeniu, precum:
Agentia de Protectia Mediului, ISU, Directia de Cultura, operatorul de salubritate etc;

§ Sistemul de monitorizare propus se raporteaza la obiectivele de mediu relevante stabilite în
cadrul grupului de lucru SEA. Sistemul de monitorizare va permite astfel nu numai evaluarea
impactului implementarii PUG asupra mediului, dar si a modului în care aceste obiective
relevante de mediu sunt atinse.

§ Analiza PUG Comuna Poiana Campina nu a condus la identificarea unui set de indicatori de
monitorizare a rezultatelor.

§ Evaluari asupra progresului înregistrat în atingerea obiectivelor;
§ Identificarea întârzierilor, piedicilor si deficientelor întâmpinate în implementarea PUG;
§ Recomandarea de actiuni pentru îmbunatatirea implementarii Planului.

În tabelul nr. 11-1 sunt prezentati indicatorii propusi pentru monitorizarea efectelor PUG Poiana
Campina asupra mediului.

Indicatori
propusi Descriere Responsabilitate

 Suprafetele anuale de teren
plantate / împadurite

Suprafata (ha) de teren plantata
/împadurita

Primaria Comunei Poiana
Campina cu sprijinul Directiei
Silvice

Valoarea anuala a pagubelor
produse de inundatii

Se va cuantifica în termeni
monetari

Primaria Comunei Poiana
Campina

Suprafata anuala afectata de
alunecari de teren

Se va exprima în hectare de
terenuri afectate / an

Primaria Comunei Poiana
Campina

Cantitatea anuala de deseuri
colectate

Cantitatea anuala de deseuri
valorificate

Exprima masura extinderii si
eficientei sistemelor de colectare

a deseurilor

Primaria Comunei Poiana
Campina cu ajutorul
operatorului de salubritate
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Numarul de monumente istorice
reabilitate

Exprima eficienta masurilor de
protejare a patrimoniului

cultural

Primaria Comunei Poiana
Campina (pe  baza datelor
furnizate de Directia Judeteana
pentru Cultura Culte si
Patrimoniu Cultural Prahova)

Lungimea totala a drumurilor
reabilitate în anul curent

Exprima efortul de modernizare
a infrastructurii de transport Primaria Comunei Poiana

Campina
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12. REZUMAT NONTEHNIC

Lucrarea de fata reprezinta Raportul de mediu pentru Evaluarea Strategica de Mediu a Planului
Urbanistic General al Comunei Poiana Campina.

Raportul de mediu a fost întocmit în conformitate cu cerintele de continut ale Anexei nr. 2 a Hotarârii
de Guvern nr. 1076/2004 “privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri
si programe”.

Planul Urbanistic General reactualizat pentru Comuna Poiana Campina va fi aprobat prin Hotarâre a
Consiliului Local si va constitui baza legala pentru realizarea programelor si strategiei de dezvoltare
din Comuna Poiana Campina.

Durata de valabilitate a PUG-ului analizat este de 5-10 ani de la data aprobarii de catre Consiliul Local
al Comunei Poiana Campina.

Scopul planului este îmbunatatirea calitatii si cadrului de viata al populatiei din Poiana Campina, de a
coordona si armoniza dezvoltarea comunei corelata cu potentialul zonei, necesitatile si optiunile
populatiei..

Evaluarea de mediu a presupus analizarea modului în care PUG contribuie la atingerea acestor
obiective relevante de mediu. Au fost notate contributiile pozitive si negative la atingerea acestor
obiective si au fost identificate situatiile în care planul nu aduce contributii sau aduce contributii
reduse la atingerea obiectivelor mai sus amintite.

Nu au fost identificate potentiale efecte negative semnificative ce ar putea apare în urma implementarii
planului, totusi a fost propus un set de recomandari care vizeaza toate aspectele de mediu analizate si
care sa contribuie la îmbunatatirea capacitatii planului de a se adresa problemelor de mediu
identificate.

În concluzie, apreciem ca implementarea PUG Poiana Campina este necesara pentru asigurarea
viziunii integrate privind dezvoltarea durabila a comunei. Considerarea propunerilor prezentei evaluari
de mediu va asigura o minimizare a efectelor negative asociate implementarii planului si posibilitatea
de îmbunatatire a efectelor pozitive.
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