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 MEMORIU  GENERAL 
 

 1.  INTRODUCERE 
 

 1.1 DATE  DE  RECUNOASTERE  A  DOCUMENTATIEI  
 

- Denumirea lucrarii :  PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL 
       COMUNA COMISANI , JUDETUL DAMBOVITA - 2018 
- Beneficiar :    COMUNA COMISANI prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COMISANI si   
                                  CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA 
- Proiectant general : S.C.  ARCHITECTURE  S.R.L. - TARGOVISTE 
- Data elaborarii :  2018 

 
 1.2  OBIECTUL  LUCRARII 

 

In conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Planul Urbanistic General (PUG) are atat caracter director si strategic, cat si caracter de 
reglementare si reprezinta principalul instrument de planificare operationala, constituind baza legala pentru 
realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare a localitatilor. 

Fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligatia sa isi intocmeasca si sa isi aprobe Planul urbanistic general, 
care se actualizeaza periodic la cel mult 10 ani. 

PUG cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale, cu privire la:  
a)  stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;  
b)  stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;  
c)  zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;  
d)  delimitarea zonelor afectate de servituti publice;  
e)  modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;  
f)  stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice reperate;  
fI)  zonele care au instituite un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare;  
g)  formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;  
h)  precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate;  
i)  zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specifice privind 

prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone;  
j)  zone de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri.  
Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:  
a)  evolutia in perspectiva a localitatii;  
b)  directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;  
c)  traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, 

zonal si judetean;  
d)  zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specifice privind 

prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone;  
e)  lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare;  
f)  stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;  
g)  delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare urbana. 
 

Planul urbanistic general se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a localitatii si se coreleaza cu bugetul si 
programele de investitii publice ale localitatii, in vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica. 

Prin Planul urbanistic general se identifica zone pentru care se pot institui reglementari ce nu pot fi modificate 
prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu si de la care nu se pot acorda derogari. 

Aceste reglementari se formuleaza cu claritate in Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic 
general. 
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In conformitate cu TEMA–PROGRAM intocmita de beneficiar, scopurile principale pentru care se reactualizeaza 
Planul Urbanistic General al comunei COMISANI sunt : 

Precizarea zonelor expuse la riscuri naturale : tipologia fenomenelor, localizarea acestora, consecinte asupra 
modului de utilizare al  terenurilor si constructiilor in intravilan si in teritoriul administrativ; 

Utilizarea rationala si  echilibrata a terenurilor necesare functiunilor urbanistice; 
   Identificarea nevoilor de dezvoltare a obiectivelor de interes public la nivelul fiecarei localitati potrivit rangului 

acestora stabilit prin Legea nr. 351/2001; 
Stabilirea directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltarea urbanistica a 

localitatilor ; 
Corelarea intereselor public-privat si individual-colectiv in organizarea spatiala .  
Obiectivele principale urmarite prin actualizarea PUG sunt : 
Identificarea solicitarilor, oportunitatilor si posibilitatilor de extindere a suprafetei intravilanului ; 
Reevaluarea POT si a regimului de inaltime in functie de caracteristicile morfologice ale tesutului urban ; 
Rezervarea de amplasamente pentru institutii publice si servicii de interes general necesare ;  
Stabilirea si delimitarea zonelor cu constrangeri ale modului de utilizare a terenurilor si cladirilor (zone de risc 

natural si antropic) ; 
Organizarea spatial-urbanistica pentru fiecare sat component ; stabilirea modului de utilizare a terenurilor, 

conditiile de conformare si amplasare a constructiilor potrivit functiei acestora ; 
Stabilirea zonelor protejate si de protectie ale monumentelor istorice si de arhitectura ; 
Stabilirea zonelor in care se instituie interdictie temporara sau definitiva de construire ; 
Modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare ; 
Modernizarea cailor de comunicatie rutiera, prioritati de interventie ; 
Stabilirea modului de gestionare a deseurilor menajere, industriale si agricole ;  
Evidentierea regimului de proprietate asupra terenurilor din intravilan si necesitati de modificare privind 

situatia juridica a unor terenuri . 
 

Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, aprobate conform legii 
constituie documentatiile pe baza carora se elibereaza certificatele de urbanism si autorizatiile de 
construire pe teritoriile localitatilor componente ale comunei. 

PUG si RLU pentru localitatile comunei COMISANI, Judetul Dambovita, elaborat in anul 2002, a fost aprobat 
prin Hotararea  Consiliului Local nr. 1 / 31.01.2005.  

Documentatia "PUG si RLU aferent, pentru localitatile componente ale comunei COMISANI: COMISANI - 
resedinta de comuna si LAZURI s-a intocmit conform reglementarilor tehnice : 

"GHID privind Metodologia de elaborare si Continutul-Cadru al Planului Urbanistic General", indicativ 
GP-038-1999, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 13N/10.03.1999 si "GHID privind elaborarea si aprobarea 
regulamentelor locale de urbanism", indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinului MLPTL nr. 21/N / 
10.04.2000. 

 
1.3 SURSE  DE  DOCUMENTARE 

Sursele documentare sunt deosebit de importante in elaborarea PUG. Este necesara culegerea si 
interpretarea unui volum mare de informatii din diverse domenii, cum sunt : 

● prevederi (preluate din documentatii aprobate) sau propuneri (preluate din documentatii in faza de proiect) 
din Planul de Amenajare a Teritoriului National ; 

● prevederi sau propuneri preluate din planuri de amenajare a teritoriului regional sau judetean ; 
● studii de fundamentare a unor reglementari de baza enuntate in cadrul PUG, elaborate anterior sau 

concomitent cu acesta ; 
● proiecte de investitii aprobate ce intervin hotarator in dezvoltarea localitatii, elaborate anterior planurilor 

urbanistice; 
● planuri urbanistice zonale sau de detaliu aprobate anterior elaborarii PUG ; 
● evidente statistice privind evolutia populatiei, activitatilor economice, institutiile publice si de interes general, 

echiparea edilitaia etc.; 
● anchete si observatii locale, informatii privind optiunile populatiei; 
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● date, informatii si proiecte aflate in gestiunea unor institutii si institute centrale, precum si in gestiunea 
unitatilor descentralizate ale statului. 

Pentru obtinerea informatiilor care nu se afla in banca de date a beneficiarului sau a elaboratorului se pot 
incheia contracte sau conventii (schimb de date) cu persoanele fizice sau juridice care le detin. 

 

Principalele surse documentare utilizate au fost : 

 

PUG si RLU, documentatii elaborate de B.A. Enache Lucian -Targoviste, in anul 2002 si 
aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 1/ 31.01.2005 ; 
Planuri Urbanistice Zonale elaborate si aprobate anterior ; 
Studii de fezabilitate si alte proiecte elaborate anterior , privind infrastructura tehnico-edilitara, 

reabilitari de drumuri si strazi, lucrari hidrotehnice, alte obiective de investitii ; 
 

PATN – sectiunile : 
- I  (Retele de transport), aprobata prin Legea nr. 363/2006 
- II  (Apa), aprobata prin Legea nr. 171/1997(completari, modificari : L nr. 20/2006) 
- III  (Zone protejate ), aprobata prin Legea nr. 5/2000 (completari : HG 2151/2004) 
- IV  (Reteaua de localitati), aprobata prin Legea nr. 351/2001 (completari, modificari : L nr. 83/2004, L 

nr. 308/2006, L nr. 100/2007, L nr.106/2010, L nr. 264/2011) 
- V  (Zone de risc natural), aprobata prin Legea nr. 575/2001 
 

STUDIILE PRELIMINARE PENTRU PATJ DAMBOVITA, documentatii elaborate in 2016 ; 
Dictionar istoric al judetului Dambovita (Elaborat de un colectiv condus de prof. dr. Nicolae Stoicescu 

si prof. dr. Mihai Oproiu - Institutul de istorie "N. Iorga" si Muzeul Judetean Dambovita)-1983 ; 
Lista monumentelor istorice de pe teritoriul comunei COMISANI, judetul Dambovita - extras LMI 2010; 
Lista siturilor arheologice de pe teritoriul comunei COMISANI, judetul Dambovita - extras RAN 2010 ; 
Date statistice – Recensamantul populatiei si al locuintelor - 2011 (Directia Judeteana de Statistica - 

Dambovita) ; 
Legislatia de urbanism si cea complementara domeniului. 
 

Pentru fundamentarea propunerilor si reglementarilor PUG a fost necesara elaborarea unor studii 
preliminare de specialitate pe domenii specifice (studii de fundamentare) - analize detaliate asupra unor 
probleme sectoriale, ce au o influenta determinanta in sustinerea propunerilor de amenajare teritoriala si 
organizare urbanistica a localitatilor. 

 

Dupa specificul lor, studiile de fundamentare se clasifica in trei grupe principale : 
 

1.  STUDIILE DE FUNDAMENTARE CU CARACTER ANALITIC privesc evolutia localitatii si caracteristicile sale. 
 Aducerea la zi a suportului topografic / cadastral (reambularea suportului topografic) ; 
 Evolutia localitatii, sub aspect istorico-cultural, etnografic, urbanistic-arhitectural ; 
 Organizarea circulatiei si transporturilor in localitati si la nivel teritorial ; 
 Conditii geotehnice si hidrogeologice ; 
 Reabilitarea, protectia si conservarea mediului ; 
 Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebita (culturala, istorica, arhitectural-urbanistica etc.) 
 Tipuri de proprietate asupra terenurilor si imobilelor (regimul juridic); 
 Echiparea edilitara majora ; 
 Valorificarea potentialului turistic sau balnear. 

 
 
 

2.  STUDIILE DE FUNDAMENTARE CU CARACTER CONSULTATIV privesc evidentierea unor cerinte si 
optiuni ale populatiei, legate de dezvoltarea urbanistica. Ele se pot elabora in baza sondajelor si anchetelor socio-
urbanistice efectuate in randurile populatiei, specialistilor si institutiilor. 

Ancheta socio-urbanistica privind optiunile populatiei; consultarea populatiei, se realizeaza prin grija 
beneficiarului, in cadrul unor expozitii organizate in spatii publice, anuntate prin mass-media; reprezentatii 
beneficiarului inregistreaza propunerile populatiei, le analizeaza in consiliul local si iau decizii care sunt facute 
publice si se insusesc de elaboratorul studiului; 

Consultari pe parcursul elaborarii se realizeaza cu reprezentantii serviciilor de specialitate din primarie. 
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3.  STUDIILE DE FUNDAMENTARE CU CARACTER PROSPECTIV reprezinta elaborarea unor prognoze 
pentru diferite domenii sectoriale, privind evolutia populatiei, evolutia activitatilor, evolutia miscarii in teritoriu a 
activilor etc. 

 Evolutia socio-demografica ; 
 Evolutia activitatilor economice ; 
 Evolutia deplasarilor pentru munca ; 
 Reconversia fortei de munca - Scenarii alternative. 

 

Lista studiilor de fundamentare, prezentata mai sus, este teoretica si poate fi redusa sau completata in functie 
de problematica PUG, de varietatea situatiilor ce pot fi intalnite (marime, grad de complexitate, specificitate, urban-
rural).  

 

Pentru toate categoriile de studii de fundamentare, demersul elaborarii a fost structurat astfel : 
 delimitarea obiectului studiat ; 
 analiza critica a situatiei existente ; 
 evidentierea disfunctionalitatilor si prioritatilor de interventie ; 
 propuneri de eliminare / diminuare a disfunctionalitatilor, prognoze, scenarii de dezvoltare a localitatii. 

 

Fiecare studiu de fundamentare s-a finalizat cu o sinteza, axata in principal pe diagnosticarea 
disfunctionalitatilor si pe formularea propunerilor de eliminare sau diminuare a acestora. 

Planul urbanistic general coreleaza toate propunerile studiilor de fundamentare pentru a genera o 
conceptie unitara de dezvoltare a localitatilor. 

 

STUDII DE FUNDAMENTARE ELABORATE ANTERIOR : 
 

1 - Studiu topografic (intocmire plan topografic de baza) – 2016 
elaborat de SC NORTH TOPOCAD SRL  

 

2 - Studiu Hidrogeotehnic, Riscuri naturale - 2016 
elaborat de SC "ROCKWARE UTILITIES" SRL - Bucuresti (autor - dr. ing. geolog Mihai-Alexandru 

Samoila) ; 
 

3 - Studiu istoric general - 2016, elaborat de SC "DOCT" SRL - Targoviste (autor - arh. Doina Petrescu, 
specialist atestat monumente istorice);  
 

4 - Studiu de identificare si evaluare a paisajului natural si antropic - 2016, elaborat de SC "PLAN.CO 
URBISDESIGN" SRL - Bucuresti (autor - dr. urb. Andreea POPA, specialist atestat); 

 

Rezultatele si concluziile acestor studii, au fost inter-relationate cu strategia de organizare urbanistica a 
teritoriului localitatilor, si s-au concretizat in propunerile de dezvoltare prezentate in PUG, precum si in 
prescriptiile si reglementarile Regulamentului Local de Urbanism aferent. 
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 2.   STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
 

2.1  EVOLUTIE 
 

 2.1.1  Amplasare, incadrare in teritoriul administrativ 
 

  
 

 

 INCADRARE GEOGRAFICA :  
Comuna Comisani este situata in zona central-sudica a Romaniei, in partea centrala a judetului Dambovita, la o 
distanta de 13 km de municipiul Targoviste, resedinta de judet, 44 km fata de municipiul Ploiesti si 75 km fata de 
municipiul Bucuresti.  
Din punct de vedere al incadrarii geografice teritoriul administrativ al comunei Niculesti se situeaza intre 
urmatoarele coordonate geografice: 
    - 44⁰49’48.76’’ — 44⁰54’26.46’’ latitudine nordica si 
    - 25⁰31’30.81’’ — 25⁰37’40.34’’ longitudine estica. 

In cadrul teritoriului administrativ al comunei Comisani sunt cuprinse satele Lazuri si Comisani, resedinta 
comunei, ambele situate pe malul drept al raului Ialomita. 

 

 SUPRAFATA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL COMUNEI : 3464 ha. 
 

 VECINATATI : 
  - NORD :                   Comunele Ulmi si Gura Ocnitei; 
  - EST :       Comuna Bucsani; 
  - SUD :                Comuna Nucet ; 
  - VEST :       Comunele Vacaresti si Ulmi. 
 

 POPULATIE, LOCALITATI COMPONENTE : 
 Comuna COMISANI, cu o populatie de 5400 locuitori (recensamant 2011), este constituita din doua sate: 
LAZURI SI COMISANI, ambele situate pe malul drept al raului Ialomita. 
 Satul COMISANI este localitate rangul IV (sat resedinta de comuna), iar satul Lazuri este localitate de rangul V 
(cu statut de sat component), conform ierarhizarii localitatilor rurale pe ranguri (Legea nr. 351/2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati).  



PUG - PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL - COMUNA COMISANI , JUDETUL DAMBOVITA                        2018 
VOLUMUL 1 - MEMORIU  GENERAL  PUG 

 

6 
 

 

 TIPOLOGIA ASEZARILOR 

 Văile râurilor au, în raport cu celelalte două arii de convergenţă umană - ţinuturile de contact şi interfluviile -, 
prioritatea în comasarea şi concentrarea aglomerărilor rurale, fapt pus în evidenţă chiar şi de o sumară analiză a 
hărţii, pentru motivul întemeiat din punct de vedere geografic că valea este o pluralitate de paralelisme ale 
potenţialului de habitat. Cele două râuri mari care străbat zona, Dâmboviţa şi Ialomiţa, precum şi afluenţii acestora 
(Ilfovul, Şuţa, Colentiona, Ursoaia, Baranga, Crevedia, Pâscovul etc.) au creat în lungul lor spaţii geografice cu 
potenţial cvasiidentic de habitat: facilităţi în practicarea agriculturii pe terase şi lunci, pe baza accesului la pânzele 
freatice, captate uşor cu mijloace simple de săpare a puţurilor, folosirea deopotrivă a râurilor ca surse de hrană şi 
căi de comunicaţie, în folosirea drumurilor ce însoţeau cursurile de apă etc. 

Aceste atribute comune ale cadrului natural, oferite de văi, demonstrează de ce, cu toate diferenţierile de ecologie 
naturală a marilor diviziuni geografice, de care satul a ţinut în mod obiectiv seama în procesul umanizării lor şi al 
organizării teritoriale a spaţiului construit, a îmbrăcat, în unele aspecte, forme identice raportate la amenajarea 
teritoriului pentru instalarea vetrei (de exemplu, satul de luncă are trăsături comune cu satul de terasă). 

Satul de vale manifestă o tendinţă de aliniere în părţile de la contactul luncilor cu terasele sau cu interfluviile. Satul 
de luncă - întruneşte condiţii optime de organizare a vetrei pe formele pozitive de relief - grădişti şi grinduri -, ceea 
ce nu le scuteşte de fenomenul de inundaţie, la contactul luncii cu terasele sau interfluviile, unde se bucură de mai 
multă stabilitate teritorială, deşi torenţii din pantă transportă în vetrele lor, câteodată, mari cantităţi de aluviuni. 

Grădinăritul în câmp deschis, pentru care lunca se pretează în mod deosebit, ca şi folosirea deopotrivă a resurselor 
din afara acesteia, creează o bază tehnico-materială stabilă, reflectată în vetre caracterizate prin aglomerări mai 
mari, mai bine structurate sub raportul texturii şi al spaţiului construit. 

 CAI DE COMUNICATIE RUTIERA 
 Circulatia rutiera pe teritoriul administrativ al comunei COMISANI si in afara acestuia, se asigura prin intermediul 
urmatoarelor cai de comunicatie si transport clasate :  

DJ 711 :   Targoviste (DN 71) – Baleni Romani – Dobra – Bilciuresti – Cojasca – Bujoreanca (DN 1A); 
asigura accesul in comuna Comisani dinspre municipiul Târgoviste, respectiv municipiul Bucuresti (se desprinde din 
DN 1A pe teritoriul localitatii Bujoreanca);  

DC 50 :   Vacaresti (DJ 721) – Lazuri (DJ 711);  
DC 51 :   Comisani (DJ 711) – Habeni (DJ 711B). 
  

 

 2.1.2  Evolutie istorica 
 

 2.1.2.1 Extras din "Dictionar istoric al judetului Dambovita (Elaborat de un colectiv condus de prof. dr. 
Nicolae Stoicescu si prof. dr. Mihai Oproiu - Institutul de istorie "N. Iorga" si Muzeul Judetean Dambovita) -
1983" 

 

SATUL COMISANI 
 

EVOLUTIE  ISTORICO-CULTURALA  SI  URBANISTIC-ARHITECTURALA 
 

Pe teritoriul localitatii au fost descoperite urme de locuire din aproape toate epocile istorice. De pe unul din 
tumuli aflati pe raza satului a fost recoltata ceramic neolitica (p. Movila situate la 500 m SE de Comisani si la 500 m 
de soseaua judeteana Targoviste – Bujoreanca). In zona solariilor C.A.P. au fost depistate urmele unei asezari de 
tip Tei II (ep. Bronzului), suprapusa in parte de o asezare prefeudala de tip Ipotesti – Ciurel – Candesti (sec. V – VI 
e.n.). 

In p. Cetatea Fetii, la SE de Comisani, pe buza terasei inalte a Ialomitei, se afla o fortificatie dacica, datata in 
Hașșstatt-ul tarziu sau La Tene-ul timpuriu. Cetatea, in forma de potcoava, poseda val de pamant (lung de 1 100 m) 
si palisade. Aceasta cetate era cunoscuta locuitorilor, care o evocau in evul mediu ca punct de hotar al mosiei. In 
interior au fost descoperite fragmente ceramic din epoca bronzului, Hallstatt prefeudal si feudal (sec. XV – XVI). 

Satul isi trage numele de la dregatoria de comis, fie de la un proprietar al satului, fie de la faptul ca printer 
locuitori s-au aflat si comisi si comisei. 

Este mentionat la 20 III 1571, cand Zlate Vataf este amintit ca primul proprietar cunoscut al satului. Mai tarziu, la 
10 VII 1619 si 16 VI 1621, este mentionat Neacsu postelnic din Comisani.  
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In sec. XVII se fac diverse tranzactii de ocine la Comisani, ca cea din 12 II 1663, cand se vinde un loc in poiana 
Comisanilor. 

Stiri interesante despre toponimia satului aflam dintr-o hotarnicie a mosiei Racovita din 25 VI 1736, unde se 
arata ca s-au pus pietre ”la capul mosii daspre Ialomita, dan sus din piatra hotarului Comisanilor, ce iasta pusa pa 
marginea drumului Targovistii, unde se numeste Cetatea, drept in jos” pana la hotarul Bucsanilor. Mosia urma sa fie 
stapanita de m-rea Panaghia cu buna pace ”de catre mosnenii Comisani”, ceea ce arata ca in sat se gaseau 
oameni liberi. In apropierea satului trecea Drumul Mocanilor, cunoscut si din alte documente.  

Clacasii de pe mosia vel logofatul Ioan Mihailescu – pe care se aflau satele Comisani si Lazuri – au avut diverse 
conflicte cu proprietarulș in 1833 ei refuzau sa iasa la lucru si sa-si achite indatoririle fata de stapanul mosiei. Mosia 
se afla in stapanirea aceluiasi boier si in nov. 1853. Un alt stapan era Iancu Cretulescu cu care locuitorii se invoiau, 
la 26 XI 1847, sa-i faca un helesteu. 

La 1864, pe mosia lui Dimitrie Florescu si E. Gherman, au fost improprietariti 189 locuitori, dintre care 78 
fruntasi, 53 mijlocasi, 52 palmasi, etc. 

La sfarsitul sec. XIX satul avea o moara pe Ialomita si un helesteu. 
La 1911 mosia Comisani se afla in stapanirea lui I. Dalles si avea o suprafata de 965 ha, din care 440 ha teren 

arabil si 347 ha islaz. Tinand seama ca locuitorii din Comisani si Lazuri aveau 728 vite mari si 2042 vite mici, li s-a 
aprobat cumpararea a 215 ha de la proprietar. 

In aprilie 1919 taranimea din Comisani a fost cuprinsa de o stare de agitatie, refuzand sa mai respecte 
autoritatile, dupa cum reclamau preotul si directorul scolii, care afirmau: comunistii vor sa aplice principiul ”tot ce e 
averea unuia e a tuturor”. Din acelasi document aflam ca taranii inarmati nu mai tinea seama de jandarmi si de 
primar, pasunand vitele prin semanaturi ”fara de frica si, cand sunt prinsi, sar asupra gardienilor campeni, inaarmati 
cu pusti, spunand ca ei sunt stapani, ca pentru asta au luptat”. 

Ocupatia de baza era agricultura si cresterea animalelorș locuitorii se mai indeletniceau si cu confectionarea 
maturilor. 

In 1945 au fost expropiati fostii mosieri Alexandru Pirvulescu si Margareta Ghica din Comisani si Lazuri, fiind 
impropietariti peste 200 de sateni. 

Populatia la 1810 – 211 locuitori cu 54 case; la 1831 – 125 capi de familii dintre care 112 birnici; la 1835 – 59 
gospodarii; la 1838 – 380 locuitori cu 108 familii;la sfarsitul sec. XIX – 1246 locuitori; 1912 – 1834 locuitori; 1930 – 
2250 locuitori cu 491 gospodarii (un sat foarte mare); 1975 – 904 gospodarii. 

Scoala s-a infiintat in 1841; la 1882 inregistra o frecventa de 20 de elevi din 47 inscrisi. La 1885 dispunea de un 
local nou cu patru Sali de clasa functionand impreuna cu primaria. Un alt local s-a construit in 1900; la 1928 
functiona cu trei posture pentru 7 clase. La 1933, din 433 elevi de varsta scolara frecventau scoala numai 150. In 
1931 s-a infiintat un muzeu scolar. 

In sat exista o cruce de piatra, din 1644, pe malul drept al Ialomitei. Biserica a fost construita la 1842 de vel 
clucerul I. Mihailescu. 

Caminul cultural ”Infratirea” a luat fiinta la 8 II 1939 si isi avea sediul in localul primariei. Condus de invatatorul 
Ion Gh. Paduraru, directorul scolii primare, caminul isi propunea procurarea de carti si reviste pentru alcatuirea unei 
biblioteci, infiintarea unei farmacii, alcatuirea unui program de conferinte culturale. 

 
SATUL LAZURI 
 

EVOLUTIE  ISTORICO - CULTURALA  SI  URBANISTIC - ARHITECTURALA 
In extremitatea de NV a satului a fost descoperita o asezare din epoca bronzului, suprapusa spre NE de o 

asezare prefeudala (sec. IV e.n.). 
Laz inseamna loc defrisatș astfel de locuri se intalnesc si in restul judetului: la 8 V 1635 Stanciu din Tita vinde un 

laz unui locuitor de acolo, iar alte iazuri sunt mentionate la Fieni, Gemenea, etc. 
Satul apare in documente in acelasi timp cu satul Comisani, la 22 I 1572, cand Balea cu fratii sai cumpara ocina 

in Lazuri. In sec. XVII locuia la Lazuri o familie boiereasca de mici dregatori ca Tatu Postelnic, Padure paharnic, etc. 
(doc. din 11 VI1616, 20 III 1627, etc)ș acesta din urma stapanea la 1638 ocine si rumani la Barbuletu. Familia se va 
numi in sec. XVIII Lazureanu. 
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In sec. XVII – XIX cunoastem mai multi proprietari in sat ; la 25 II 1654 mosia Lazuri ramasese lui Matei, fiul lui 
Ianache Cornateanu. Acesta nu stapanea toata mosia deoarece, la 21 X 1665, Gheorghe mare comis avea ”doua 
livezi de cosit de fan, ce sunt den jos de Targoviste, la Lazuri”, cumparate de la fii lui Vlad capitanul. 
La 25 III 1750 ”mosia Rusilor la Lazuri” a fost vanduta de Neaga, sotia lui Badica logofat lui Vasilache Frumusica, 
un negustor bogat din Targoviste. La 30 III 1796 o alta stapana in Lazuri era Dospina Baleanu, aflata in judecata cu 
logofatul Baleanu, stapan al mosiei Baleni. 

La 1847 stapanii mosiei satului erau fam. Lazureanu (fii lui Grigore L. fost treti logofat, numiti Scarlat L. capitan 
si Costache L. contopist), logofatul N. Fusea, care avea mosia de zester de la socrul sau Panait Lazureanu 
polcovnic, pitarul Nicolae Starostescu si paharnicul Ioan Mihailescu. Ca topice se amintesc: matca cea veche a 
Ialomitei, Izlazul Rusilor, Izvorul Helesteului, Izvorul Zalhanalei, hotarul Nisipurile, drumul Balenilor, etc. 

Clacasii de pe mosia vel logofatului Ioan Mihailescu, pe care se aflau satele Lazuri si Comisani, au avut diverse 
conflicte cu proprietarul; in 1833 ei refuzau sa iasa la lucru sis a-si achite indatoririle fata de stapanul locului. La 
1864 au fost improprietariti 107 locuitori. 

Populatia: la 1810 – 73 case, 268 locuitori (din care 84 tigani); la 1835 – 58 gospodarii; la 1838 – 434 locuitori cu 
123 familii; la sfarsitul sec. XIX era comuna rurala, cu 740 locuitori; la 1911 – 263 familii; la 1975 – 665 gospodarii. 
Scoala a fost infiintata la 1841 si functiona in casa de sfat. Dupa desfiintarea sa in 1848, se fac eforturi pentru 
repararea casei de sfat, pentru desfasurarea procesului de invatamant in conditii mai bune. La sfarsitul sec. XIX, 
localul scolii devine mic si insufficient, functionand la un loc cu primaria. Localul nou a fost construit dupa planul 
Casei Scoalelor, la inceputul sec. XX. Dupa primul razboi mondial, scoala fiind ruinata, se cerea sa se puna la 
dispozitie o casa particulara, pana la construirea unei noi cladiri. In 1938, scoala mixta din Lazuri functiona cu trei 
posturi de invatator. 

Caminul cultural ”Nenisori” a luat fiinta la 1939, cand isi desfasura activitatea in localul scolii primare. Caminul isi 
propunea infiintarea unei farmacii satesti, procurarea de carti si reviste pentru injghebarea unei biblioteci a 
caminului, o librarie, procurarea unui aparat de radio, desfasurarea de activitati culturale cu tinerii: serbari, piese de 
teatru, sezatori, conferinte. In 1948 caminul cultural purta numele de ”Nicolae Balcescu”. 
Biserica a fost construita la 1849 de Scarlat Mihailescu, fiind reparata la 1887. 

Suprafata comunei Comisani in 1979 era de 3.240 ha, din care 2 591 ha teren arabil., 132 ha pasuni natural, 
110 ha fond forestier; 1688 ha apartine C.A.P.-ului si 430 ha I.A.S.-ului. Se cultiva indeosebi porumb, grau, legume 
si cartofi. 

La 1980 populatia comunei avea 1 603 gospodarii, iar la 1 I 1981 erau 5 271 locuitori . 
La 1980-1981 functionau : doua gradinite cu 224 de copii, doua scoli generale cu 761 de elevi si 35 cadre 

didactice, un camin cultural, doua cinematografe, patru biblioteci cu 16.057 volume. 
 

 2.1.2.2 Extras din ""Studiu istoric general " - elaborat de SC "DOCT" SRL - Targoviste, 
    Autor - arh. Doina Petrescu (specialist monumente istorice)       
 

 ANALIZA DEZVOLTARII TERITORIULUI ADMINISTRATIV SI A LOCALITATILOR  
 

 Istoricul teritoriului administrativ şi al localităţilor componente  
 

 ATESTARE DOCUMENTARĂ  
 

Comișani – document din 20 martie 1571  
Lazuri – document din 22 ianuarie 1572  

Comuna este situată aproximativ în centrul județului Dâmbovița, la sud de Târgoviște, în regiune de câmpie, 
străbătută de apele râului Ialomița și bogată în zone umede și iazuri.  
Descoperirile arheologice situează începuturile vieții organizate pe acest teritoriu încă în neolitic, iar din perioada 
dacică: Hallstat târziu, datează existența pe teritoriul administrativ al comunei de astăzi a unei fortificații, denumită 
Cetatea Fetii. Această Cetate a rămas vizibilă până târziu, în perioada medievală, fiind punct de reper în stabilirea 
hotarelor.  
Dezvoltarea localităților s-a făcut în directă legătură cu capitala ținutului și, pentru câteva secole, chiar capitala țării: 
Târgoviște. Astfel, bătălia de la Târgoviște și ocuparea cetății de către oștirea lui Sinan Pașa, la 1595, au afectat 
teritoriul mai multor așezări din jurul orașului, între care și Comișanii (sunt menționate în documente movilele ce 
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marchează morminte colective, de mari proporții, amintind de bătălii din perioada medievală, deși – ca atestare 
arheologică, aceste movile sunt tumuli din epoci mult mai vechi).  
De asemenea, a contat poziționarea celor două sate pe Drumul Mocanilor, unul din cele mai importante drumuri cu 
caracter economic al țării, care asigura transferul turmelor, în procesul de transhumanță, dinspre munți spre bălțile 
Ialomiței și Dunării.  
Satele au trăit, în principal din agricultură, dar prezența Ialomiței a permis și existența unor mori, care asigurau 
prelucrarea cerealelor. În bălțile alimentate de apa Ialomiței se creștea pește, Comișanii fiind unul din satele ce 
aveau un eleșteu (denumit Eleșteul Ceair, pe Planul director de tragere). 
Satul Comișani  
În Marele Dicționar Geografic al României, Comișanii era comună cu un singur sat, în plasa Dealu-Dâmbovița cu 
1246 locuitori. Satul este menționat în istorie pentru luptele dintre români și turci din anii 1595 – 1599. Sunt 
menționate un eleșteu și o moară, biserica și o școală construită în 1885.  
O veche curte boierească – poate a comisului după care și-a luat numele satul, apare pe harta de la 1790, alături 
de prima biserică a satului, din lemn, pe malul sudic al heleșteului (existent și astăzi). Mai clar delimitată apare 
această curte pe A doua ridicare austriacă, pe care apare și biserica nouă, ridicată spre răsărit, pe poziția existentă 
și astăzi. După începutul sec. XX, curtea și biserica veche dispar, iar în a doua jumătate a sec. XX, locul va fi 
ocupat de o unitate agricolă (crescătorie de porci).  
Satul Lazuri a luat ființă prin defrișarea unui pâlc de pădure (denumirea de laz = teren despădurit).  
În M.D.G.R. satul este menționat ca având pe teritoriul său ”cinci movile istorice din timpul vechilor răsboaie”. Spre 
vest și sud mai exista încă ”pădurea Văcăreasca”, prin a cărei defrișare parțială se făcuse loc pentru vatra satului.  
Marii moșieri din jur: Cornățenii și Bălenii, au avut moșii la Lazuri, iar la 1750 este pomenită și o moșie a ”Rușilor la 
Lazuri”, vândută de Neaga, soția lui Bădica logofăt, lui Vasilache Frumușica, un negustor bogat din Târgoviște.  
La jumătatea secolului al XIX-lea, se ridicase din Lazuri un neam de mici boieri locali, ce-și ziceau Lăzureanu și 
ocupau funcții modeste în administrația statului.  
La cutremurul din 1940, atât biserica cât și școala, de tip Spiru Haret, din Lazuri au fost grav avariate și au 
beneficiat de fonduri de stat pentru reparații, iar localul primăriei a fost reconstruit între 1941-1943 
 
 Evoluţia proprietăţii asupra pământurilor 
 

Proprietatea boierească a fost cea mai importantă, încă din începuturile satelor, ea fiind reprezentată de marile 
familii boierești: Crețulescu, Filipescu, Fusea, Ghica și de nobilimea mai târzie, a sec. al XIX-lea: Dalles, Mihăilescu, 
Gherman.  
Fiind o așezare foarte apropiată de Târgoviște, aici au primit proprietăți și ostași devotați domniei sau care se 
remarcau în lupte, fără a fi de sorginte boierească. De altfel, însuși numele satului Comișani, se trage de la 
dregătoria de comis, dregătorie care va fi fost cândva recompensată cu proprietăți în zonă. 
Proprietatea mânăstirească a fost reprezentată de prezenţa mănăstirii Panaghia, care fiind metoc al mănăstirii 
Nucet, a transferat ulterior către aceasta toate proprietățile, inclusiv moșia Comișanilor.  
După secularizarea averilor mănăstirești, exceptând o mică parte din moșiile date veteranilor de război și clăcașilor 
în reformele cu împroprietăriri, cea mai mare parte a terenurilor a rămas a statului. 
 
 Prezenţe arheologice 
 

Fiind o zonă foarte prielnică locuirii, adăpostită de păduri, bogată în ape și cu terenuri foarte fertile, ea abundă în 
așezări începând din perioada neolitică, apoi epoca bronzului, perioada daco-romană și evul mediu timpuriu.  
Descoperirile arheologice din comuna Comișani, menţionate în Repertoriul Arheologic al Judeţului Dâmboviţa, în 
R.A.N. și clasate în Lista monumentelor istorice sunt: 

Situri arheologice conform Repertoriului Arheologic Național: 

Cod RAN 66759.02 
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice)  DB-I-s-B-17066 
Nume Situl arheologic de la Lazuri - SMA Lazuri 
Județ Dâmboviţa 
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Unitate administrativă Comişani 
Localitate Lazuri 
Punct SMA Lazuri 
Reper la ieşirea spre N din localitate, imediat la V de DJ 711 
Categorie locuire civilă 
Tip aşezare 
Data ultimei modificări a fişei 11.2.2010 

 

 

Descoperiri în cadrul sitului: 

Categorie/ 
Tip 

Epoca (Datare) Cultura/ Faza 
culturală 

Descriere/ Observații Cod LMI  

Aşezare   Epoca bronzului  neprecizată     DB-I-m-B-
17066.02  

Aşezare   Epoca migraţiilor 
(sec. IV)  

daco-romană  această aşezare o suprapune pe cea 
anterioară la NE  

DB-I-m-B-
17066.01  

 

 

Cod RAN 66740.03 
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice)  DB-I-s-B-17006 
Nume Situl arheologic de la Comişani - Solarii 
Județ Dâmboviţa 
Unitate administrativă Comişani 
Localitate Comişani 
Punct Solarii (Sere) 
Reper la 2 km N de localitate; pe malul drept al Ialomiţei 
Categorie locuire civilă 
Tip aşezare 
Data ultimei modificări a fişei 11.2.2010 

 

  

Descoperiri în cadrul sitului: 

Categorie/ 
Tip 

Epoca (Datare) Cultura/ Faza 
culturală 

Descriere/ 
Observații 

Cod LMI  

Aşezare   Epoca bronzului mijlociu  Tei / Tei II     DB-I-m-B-
17006.02  

Aşezare   Epoca medievală timpurie (sec. V 
- VI)  

Ipoteşti - Cândeşti     DB-I-m-B-
17006.01  

 

Cod RAN 66759.01 
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice)  DB-I-s-B-17065 
Nume Necropola din epoca bronzului de la Lazuri - Islaz 
Județ Dâmboviţa 
Unitate administrativă Comişani 
Localitate Lazuri 
Punct Islaz 
Reper la NE de localitate şi la 0,5 km V de biserică 
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Categorie descoperire funerară 
Tip necropolă tumulară 
Data ultimei modificări a fişei 19.1.2010 

 

  

Descoperiri în cadrul sitului: 

Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI  
Necropolă tumulară   Epoca bronzului  neprecizată       

 

 

Cod RAN 66740.02 
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice)  DB-I-s-B-17005 
Nume Tumulul de la Comişani - Movila 
Județ Dâmboviţa 
Unitate administrativă Comişani 
Localitate Comişani 
Punct Movila 
Reper la 0,5 km SE de Comişani şi 500 m N de DJ 711 (cota 221,7) 
Categorie descoperire funerară 
Tip tumul 
Data ultimei modificări a fişei 19.1.2010 

 

Descoperiri în cadrul sitului: 

Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI  
Tumul   Eneolitic  neprecizată       

 

  

Cod RAN 66740.01 
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice)  DB-I-s-A-17004 
Nume Situl arheologic de la Comişani - Cetatea Fetei 
Județ Dâmboviţa 
Unitate administrativă Comişani 
Localitate Comişani 
Punct Cetatea Fetei 
Reper la SE de sat, între terasa înaltă dreaptă a Ialomiţei şi DC Comişani - 

Habeni, la 0,5 km de localitate 
Forma de relief terasă 
Categorie locuire civilă 
Tip aşezare 
Data ultimei modificări a fişei 19.1.2010 

 

Descoperiri în cadrul sitului: 

Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza 
culturală 

Descriere/ Observații Cod LMI  

Aşezare   Epoca bronzului neprecizată     DB-I-m-A-
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timpuriu  17004.04  
Fortificaţie cu val 
de pământ şi 
palisadă   

Hallstatt târziu  neprecizată  Fortificaţia, datată Hallstatt 
târu sau Latene timpuriu, are 
formă de potcoavă  

DB-I-m-A-
17004.03  

Aşezare   Epoca migraţiilor 
(sec. IV)  

neprecizată     DB-I-m-A-
17004.02  

Aşezare   Epoca 
medievală (sec. 
XV - XVI)  

neprecizată     DB-I-m-A-
17004.01  

 

  

 Cod RAN 66740.04 
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice)  DB-I-s-B-17007 
Nume Necropola din epoca bronzului de la Comişani - Şcoala - Movile 
Județ Dâmboviţa 
Unitate administrativă Comişani 
Localitate Comişani 
Punct Şcoala - Movile 
Reper în spatele şcolii generale, la limita cu satul Lazuri (cota 238,2) 
Categorie descoperire funerară 
Tip necropolă 
Data ultimei modificări a fişei 19.1.2010 

 

 
Pentru delimitarea exactă a siturilor, descrierea lor și delimitarea zonelor de protecție se va solicita un studiu de 
specialitate arheologilor de la Complexul Muzeal Național Curtea Domneacă, Târgoviște.  
Prezentul studiu face o indicare a poziției conform descrierii din R.A.J.D. și propune zone de protecție pe limita 
cadastrale funcție de această poziționare, în planșa nr. 6, cu mențiunea că delimitarea este orientativă. 
 

 Evoluţia statutului administrativ, militar, funcţional si demografia 
La 1810, conform Catagrafiei, ambele sate făceau parte din Plasa Dealului, a județului istoric Dâmbovița. Satul 
Lazuri, avea 52 de case și o populație de 184 de locuitori români și 21 de case cu 84 locuitori țigani; exista biserica 
de zid cu hramul Sfinții Voievozi. Satul Comișani avea 41 de case și 161 de locuitori român și 13 case cu 55 de 
locuitori țigani, cu o biserică de lemn, cu hramul Sfinții Împărați.  
La 1890, în Dicţionarul Geografic al Judeţului, comuna Comișani făcea parte din Plasa Dealu-Dâmbovița și 
cuprindea doar satul Comișani, cu 1246 locuitori. Lazuri era comună de sine stătătoare, tot cu un singur sat și cu 
740 locuitori.  
La 1925, conform Anuarului Socec, comuna Comișani avea în componență satele: Comișani, Lazuri, Matraca și 
cătunele Dimoiu și Nisipurile, cu o populație de 3542 locuitori. Era parte a plășii Târgoviște.  
În 1943, comuna Lazuri avea 1676 locuitori români – ortodocși și 16 locuitori cu alte naționalități, iar la Comișani 
erau 2701 români – ortodocși, un ungur – reformat, 3 germani – catolici și 12 alte naționalități. Ambele comune 
făceau parte din plasa Matei Voievod.  
În 1950, comuna Comișani făceau parte din raionul Târgoviște, al regiunii Ploiești. 
Actuala formulă administrativă datează de la reforma din 1968, când se re-înființează județul Dâmbovița, iar satele 
Dimoiu, Nisipurile și Matraca sunt arondate comunei Ulmi. 
 
 

 Evoluţia structurii etnice şi religioase 
În general, structura de bază a populaţiei a fost şi a rămas formată din români de credinţă creştin – ortodoxă.  
Biserica satului Comișani, cu hramul Sfinții Voievozi, a fost ridicată la 1842, pe alt amplasament decât biserica pre-
existentă, din lemn. Ctitorii sunt marele Clucer Mihăilescu și locuitorii comunei, iar înzestrarea s-a făcut de către 
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Alexandrina Florescu, proprietara de la acea dată a moșiei Comișani. Prima reparație s-a făcut la 1879. La 1912 s-a 
schimbat învelitoarea, din șiță în tablă, iar o nouă reparație s-a făcut la 1931. După anul 2000, biserica a intrat în 
lucrări ample de consolidare și restaurare.  

Biserica din Comișani este clasată monument istoric de clasă B – importanță zonală. 
 

 

                       Biserica Sfinții Voievozi din Comișani 
 

 Biserica ortodoxă a satului Lazuri este construită în 1830, dar există în catagrafii mențiunea existenței unei mai 
vechi biserici de lemn cu hramul Sfinții Împărați, pe același amplasament cu cel de astăzi.  
Biserica veche exista la 1780, cum confirmă o inscripție pe un Antologhion: ”Acest sfânt și dumnezeiesc minei l-au 
cumpărat dumnealui Jupan Dumitrașco … și l-au dat dă danie la sfânta biserică în Lazuri. Și fiind și el ctitoru, ca să 
aibă parte de pomenire el și soția dumnealui Rada și l-au cumpărat în luna lu oct(ombrie) 29, 1780.”  
Ctitorul bisericii a fost marele clucer Scarlat Mihălescu, cel ce va ridica peste mai bine de un deceniu, și biserica din 
Comișani. Zugrăveala s–a făcut la 1887. O reparație importantă a început la 1932. Derulându-se cu greu, reparațiile 
au fost întrerupte de cutremurul din 1940, care a deteriorat din nou, grav, biserica. Reparațiile au continuat și au 
fost finalizate în 1946.  

Biserica din Lazuri este clasată monument istoric de clasă B – importanță zonală. 
 

 Evoluţia ocupaţiilor populaţiei, ocupaţii tradiţionale persistente 
  

Locuitorii din satele comunei Comișani s-au ocupat permanent cu agricultura, în special plugăritul, fiind renumiţi 
pentru producţia de cereale şi cu creşterea animalelor.  
Pădurile, existente încă în apropierea Comișanilor, la începutul sec. XX, au generat ocupații legate de exploatarea 
și prelucrarea lemnului. Existau, de asemenea, meserii legate de prelucrarea pietrei de var și de confecționarea 
măturilor, localnicii desfăcându-și produsele în târgurile din zonă și în special la Târgoviște. Se păstrează toponimul 
”La varniți”, pe drumul principal, între satele Comișani și Lazuri, în apropierea grupului de Movile de la Vii. 
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 Evoluţia vetrelor localităţilor (trama stradala si parcelarul) 
  

 
 

  
Analiza pe Harta Specht 1790 
Fiind sate vechi, din salba de așezări din lungul râului Ialomița, imediat la sud de Târgoviște, apar amândouă pe 
harta de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.  
Lazuri (Lasary) apare cu pâlcuri de case, răsfirate pe ambele părți ale drumului ce face legătura între Târgoviște – 
spre nord-vest și o trecere a Ialomiței prin vad, la est. Drumul travesează în două puncte, albia unui pârâiaș, numit 
eleșteu sau izvor6 (o dată pe pod de lemn), iar biserica apare figurată la capătul dinspre răsărit al așezării.  
Spre sud, la marginea pădurii și pe malul unui pârâiaș, ce formează un iaz, se vede satul Comișani (Kumischan). 
Ulița principală începe, la parte ei de vest, cu biserica veche și curtea boierească ce pare fortificată, iar casele se 
răsfiră în lungul acestei ulițe, spre est și pe malurile pârâului.  
Se poate remarca apropierea de Târgoviște a celor două sate, precum și arealul lor, limitat spre nord de valea 
Ialomiței și spre sud de pădure, dincolo de care se vede drumul de poștă ce leagă Târgoviște de București.  
Câteva decenii mai târziu, Cea de a doua ridicare austriacă, situaţia – foarte clar explicitată la jumătatea secolului 
al XIX-lea - era următoarea:  
Satul Comișani apare având vatra extinsă până la albia Ialomiței. Dincolo de partea veche a satului, având curtea 
boierească și biserica veche, satul s-a extins înspre vest, tinzând să se unească cu Lazurile. 
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La răsărit de biserica veche a apărut noua biserică a satului și, la nord și la est de aceasta s-a dezvoltat trama 
stradală care se păstrează și astăzi: ulițele principale formează un triunghi cu vârful pe apa Ialomiței și baza pe 
drumul spre Hăbeni. Gospodăriile s-au îndesit mult în special pe partea dinspre Ialomița, unde satul are o 
urbanizare mai complexă. 
Satul Lazurile de Jos (actualul sat Lazuri) are o dezvoltare în formă de cruce a ulițelor, cu biserica situată într-un 
largo, la capătul nordic al uliței de pe axa nord-sud. Pe axa est – vest, mai dezvoltată este ramura vestică, spre 
Comișani.  
Există și un sat Lazurile de Sus, chiar pe malul apei Ialomiței, lângă Nisipuri (ce va fi denumit și Dimoiu – după 
numele lui Dima Fusea, proprietarul locului). Denumirea arată că satul s-a format prin roirea locuitorilor din Lazurile 
de Jos. În prezent satul este parte a comunei Ulmi.  
Zona de câmpie în care se află satele, continuă să fie mărginită spre sud de pădure, care desparte satele de 
drumul principal Târgoviște – București.  
La 1910, apar cele două sate pe drumul major (actual DJ711); și Lazurile și Comișanii au aproximativ forma și 
mărimea de astăzi. La Comișani, biserica veche și curtea boierească au dispărut, apărând doar biserica nouă, în 
colțul triunghiului format de trama stradală a zonei estice a satului. Pădurea s-a restrâns considerabil lăsând loc 
terenurilor de cultură. 
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Evoluţia fondului construit, tipologie şi caracteristici 
  

Repertoriu de modele  
Cel mai vechi model de locuinţă, din care s-au păstrat însă mai puţine exemplare, este acela al casei cu cerdac, 
având două sau trei încăperi. Pe una din laturile scurte poate avea o dependinţă (chelarul, bucătăria de vară, 
magazie). Acoperişul este în patru ape şi casa are orientarea spre sud a faţadei principale.  
Cerdacul are stâlpii ciopliți, parmalâcul din scândură frumos fasonată și ornamente de trafor, unele foarte frumoase, 
la fruntarii și la streșini.  
Tâmplăria joacă un rol important în decoru fațadelor și se pot întâlni și decoruri din tencuială, sub forma unor profile 
trase de ancadrament, sau a unui șir de elemente amprentate, sub streașină.  
Pereții sunt, în mod tradițional, zugrăviți cu var alb, iar învelitorile au fost inițial din șiță, dar reparații mai noi, din a 
doua jumătate a sec. XX, au dus la înlocuirea cu tablă zincată sau cu țiglă, a învelitorilor și la tencuirea cu un mortar 
de ciment aparent, a unor din case, modificând aspectul caselor. Acoperișul este tradițional pentru zona de câmpie, 
pantele fiind relativ mici.  

 

 
Case în Comișani 
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Un model mai dezvoltat este cel cu foișor pentru marcarea intrării. Foișorul are un fronton, de regulă cu decor 
traforat, sau are apă către față, iar cornișa este bogat decorată, fie cu stucatură fie cu ornamente aplicate de lemn.  
Stâlpii cerdacului sunt din lemn, dar colonada foișorului poate fi și din zidărie, accentuând monumentalitatea intrării.  
 

 

 
Case în Lazuri 

 

Un model modern, apărut în primele decenii ale secolului XX este cel al caselor care au preluat volumetria și jocul 
fațadelor caselor tradiționale, exprimate în zidărie și cu aport de culoare în zugrăveală. Învelitorile sunt din țiglă sau 
tablă. Și la aceste case se păstrează varinata cu plan dreptunghiular simplu, sau cu foișor pentru marcarea intrării, 
decorul traforat mai participă, uneori, la ornamentarea casei, dar colonetele pridvorului sunt turnate din ipsos sau 
ciment. 
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Case în Comișani 

  

Între modelele cu influență urbană se remarcă unele case cu arhitectură neo-românească sau eclectică, probabil 
lucrări ale unor antreprenori din Târgoviște. Acestea se integrează destul de firesc în aspectul satelor, chiar dacă nu 
au o legătură directă cu arhitectura tradițională. Volumetria mai jucată, prezența unui turn care preia colțul fațadei 
principale, terminația în arcadă a ferestrelor sunt elemente de contrast, dar proporțiile generale și grija pentru 
detaliu fac posibilă integrarea în aspectul general al localităților. 
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Case în Lazuri 

  
 IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU CONSTRUIT 
  

 Din analiza evoluţiei satelor şi a părţilor lor istorice păstrate până astăzi: tramă stradală, parcelar, fond construit, 
s-a constatat că există, pe lângă monumentele şi ansamblurile înscrise în listă, şi alte valori ce merită atenţie şi 
protecţie, în satele comunei.  
Lista Monumentelor Istorice din 2015 cuprinde pentru Comuna Comișani un număr de 16 obiective, între care: 6 
situri arheologice cumulând 14 poziții de listă și 2 monumente istorice de categorie B - importanță zonală.  
129 – DB-I-s-A-17004 – situl arheologic de la Comișani, punct ”Cetatea Fetii” – la SE de sat, între terasa înaltă 
dreapta a Ialomiței și DC Comișani – Hăbeni, la 0,5 km de sat.  
130 – DB-I-s-A-17004.01 – așezare, epoca medievală sec. XV – XVI  
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131 – DB-I-s-A-17004.02 – așezare epoca daco-romană, sec. IV  
132– DB-I-s-A-17004.03 – așezare fortificată, Hallstatt  
133 – DB-I-s-A-17004.04 – așezare, epoca bronzului timpuriu  
134 – DB-I-s-B-17005 – tumul – punct ”Movila”, la 0,5 km SE de Comișani și 500 m N de DJ 711 (cota 221,7 m) – 
epoca bronzului  
135 – DB-I-s-B-17006 - situl arheologic de la Comișani, punct ”Sere”, - la 2 km N de localitate, pe malul drept al 
Ialomiței  
136 – DB-I-s-B-17006.01 - așezare, sec. V – VI, Epoca migrațiilor  
137 – DB-I-s-B-17006.02 - așezare, epoca bronzului, Cultura Tei  
138 – DB-I-s-B-17007 – necropolă tumulară, punct ”Școala” sau ”Movile”, în spatele școlii generale, la limita cu 
satul Lazuri (cota 238,2) – epoca bronzului  
257 – DB-I-s-B-17065 – necropolă tumulară, sat Lazuri, punct ”Izlaz”, la NE de localitate și la 0,5 km V de biserică  
258 – DB-I-s-B-17066 – situl arheologic de la Lazuri, punct ”SMA”, la ieșirea spre N din localitate, imediat la V de 
DJ711  
258 – DB-I-s-B-17066.01 – așezare, sec. IV p.Chr. epoca daco-romană  
259 – DB-I-s-B-17066.02 – așezare, epoca bronzului  
757 – DB-II-m-B-17431 – biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, sat Comișani, 1842  
878 – DB-II-m-B-17541 – biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, sat Lazuri, 1821 - 1831  
Zonele de protecţie ale monumentelor istorice sunt stabilite astfel: 
în satul Comișani –  
1. zona de protecţie a bisericii: DB-II-m-B-17431 – biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Delimitarea se face 
pe limite cadastrale, pe ambele fronturi ale străzilor din jurul bisericii, conf. planşei 4.  
2. propunere de cercetare arheologică pentru zona vechii curți boierești și a vechii biserici, pentru eventuală 
menționare în RAN.  
 
 

2.2  ELEMENTE  CARACTERISTICE  ALE  CADRULUI  NATURAL 
 

 2.2.1  Pozitia geografica 
 

Comuna Comisani este situata in zona central-sudica a Romaniei, in partea central a judetului Dambovita, la o 
distanta de 13 km de municipiul Targoviste, resedinta de judet, 44 km fata de municipiul Ploiesti si 75 km fata de 
municipiul Bucuresti.  
Din punct de vedere al incadrarii geografice teritoriul administrativ al comunei Niculesti se situeaza intre 
urmatoarele coordonate geografice: 
    - 44⁰49’48.76’’ — 44⁰54’26.46’’ latitudine nordica si 
    - 25⁰31’30.81’’ — 25⁰37’40.34’’ longitudine estica. 

In cadrul teritoriului administrativ al comunei Comisani sunt cuprinse satele Lazuri si Comisani, resedinta 
comunei, ambele situate pe malul drept al raului Ialomita. 
 SUPRAFATA TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL COMUNEI : 3464 ha. 
 

 VECINATATI : 
  - NORD :                   Comunele Ulmi si Gura Ocnitei; 
  - EST :       Comuna Bucsani; 
  - SUD :                Comuna Nucet ; 
  - VEST :       Comunele Vacaresti si Ulmi. 
 

 POPULATIE, LOCALITATI COMPONENTE : 
 Comuna COMISANI, cu o populatie de 5400 locuitori (recensamant 2011), este constituita din doua sate: 
LAZURI SI COMISANI. 
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 2.2.2  Relieful 
 

Comuna Comisani este situata in unitatea majora de relief Campia Romana, respectiv in subdiviziunile Campia 
piemontana a Targovistei si Campia Cricovului (Pintenul Magurii). 

Campia Romana ocupa partea sudica a tarii, fiind cea mai intinsa unitate de campie a Romaniei cu o evolutie 
strans legata de Dunare care o limiteaza in vest, sud si est. 

Campia Romana s-a format prin sedimentarea intense a Marii Sarmatice si retragerea treptata a acesteia 
dinspre nord spre suds i dinspre vest spre est. Drept urmare a rezultat o dubla inclinare a campiei de la nord (250 – 
300 m, in Campia Pitestilor) spre sud (5 – 50 m) si de la vest (50 – 80 m) catre est (5 – 10 m, in Campia Siretului 
Inferior). 

Dupa modul de formare, campiile sunt: oiemontane, formate in proximitatea zonelor deluroase, tabulare, cu 
dispunere orizontala a stratelor si de subzistenta, prin coborarea lenta a suprafetei topografice. In cadrul Campiei 
Romane se intalnesc toate cele 3 tipuri de campii. 

Campia piemontana a Targovistei, dupa cum ne sugereaza si numele, reprezinta o treapta inalta a Campiei 
Romane, fiind situate la contactul dintre aceasta, zona subcarpatica si Piemontul Getic. Aceasta se desfasoara in 
interfluviul Dambovita – Ialomita, fiind limitata la nord de Subcarpatii Ialomitei, la est de Pintenul Magurii, la sud de 
Campia de divagare Titu, iar la vest de Piemontul Candesti si Campia Picior de Munte. Ca forma de relief este 
destul de tanara, caracterizandu-se printr-o fragmentare redusa si o panta interfluviala nesemnificativa de 
aproximativ 0.4%. Din punct de vedere al maximului altimetric, aceasta unitate de relief se inscribe intre 350 m in 
partea de nord-vest (comuna Sotanga) si 150 m in sud-est (comuna Bilciuresti). 

Campia Targovistei s-a format la debusarea raurilor Dambovita si Ialomita din zona Subcarpatilor de Curbura 
unde, datorita nivelului de baza local si a rupturii de panta, a avut loc o depunere brusca a aluviunilor cu elemente 
mari, sub forma unor campii de imprastiere (sua conuri – delta) cu aspect piemontan. 

Campia Piemontana a Targovistei este reprezentata printr-un complex de terase largi cu latimi variabile si 
relieful aproximativ plan, interrupt de mici zone depresionare create de eroziunea retelei hidrografice sau denivelari 
corespunzatoare trecerii intre nivelele de terasa. 

Cea mai mare altitudine de pe aceasta unitate de relief este de 247.5 m, la limita de nord-vest a comunei, iar 
cea mai joasa este de circa 205 m in extremitatea estica, pe raul Ialomita. 

Geomorphologic, Campia Targovistei se dezvolta pe 2 (doua) nivele de terasa si anume: 
- Terasa joasa de pe partea dreapta a raului Ialomita, care lipseste pe teritoriul comunei Comisani; 
- Terasa inferioara comuna din interfluviul Dambovita – Ialomita, pe care se situeaza vetrele satelor Lazuri si 

Comisani, cu relief plan si stabil. 
Campia Cricovului este situate pe partea stanga a raului Ialomita si este formata dintr-o zona colinara reprezentata 
de Pintenul Magurii si terasele inferioara si joasa ale raului Ialomita, fiind intens fragmentata si atacata de eroziune 
torentiala si procese gravitationale. 
Teritoriul administrative al comunei Comisani inglobeaza doar o mica parte din Campia Cricovului, respective terasa 
joasa de pe partea stanga a raului Ialomita. Aceasta prezinta un relief neted, cu o panta medie de la nord vest catre 
sud est de 0.3%. 
In cadrul acestei terase apar denivelari, datoriate unor brate vechi ale raului Ialomita si a afluentilor acestuia. 
Altitudinile intre care se dezvolta aceasta in cadrul teritoriului administrative sunt cuprinse intre 205 si 227.5 m. 

 
 

 2.2.3  Hidrografia 
 

Comuna Comisani se situeaza in bazinul hidrografic al raului Ialomita. 
Raul Ialomita izvoraste din muntii Bucegi de sub Vf. Omu si strabate pe parcursul celor peste 400 km lungime 

toate formele principale de relief: munti, dealuri si campie. 
In regiunea de munte, cursul raului Ialomita este orientat nord-sud, apele sale curgand printr-o vale de tip glacial 

cu profil in forma de V si chei sapae adanc in stanca (Cheile Tatarului, Zanoagei si Orzei). 
Pe masura ce coboara in zona subcarpatica, albia raului se largeste, iar dupa intrarea in zona de campie, in 

apropiere de Targovistei, apele se scurg uneori prin mai multe brate. 
Raul Ialomita traverseaza teritoriul comunei Comsani prin extremitatea sa nord-estica, avand un traseu orientat 

nord-vest – sud-est. Primeste ca afluenti pe partea stanga paraul Izvoru sip e partea dreapta paraul Slanic. 
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Paraul Izvoru izvoraste din partea de nord-vest a satului Lazuri avand initial un character temporar si o directive 
generala de la vest la est cu o schimbare scurta pe directia nord – sud. Curgerea devine permanenta abia la iesirea 
din sat, unde cursul paraului revine la directia vest – est pana in extremitatea Nordica a satului Comisani de unde 
coteste spre sud-est pana la punctual de varsare in raul Ialomita. 

  
 2.2.4  Caracterizare geologica si tectonica 
 

Teritoriul comunei Comisani este situat la limta dintre Depresiunea Getica si Panza subcarpatica in nord, 
respectiv in sectorul Valah al Platformei Moesice la limita cu flancul extern al Avantfosei Carpatice in sud. 

Panza subcarpatica sau zona cutelor diapire se caracterizeaza in adancime prin formatiuni miopliocene cutate, 
acoperite cu depozite cuaternare care in zona Campiei piemontane a Targovistei au fost investigate pana la 
adancimi de 100 m. 

Cuaternarul este reprezentata in zona prin pleistocen inferior, pleistocen mediu, pleistocen superior si holocen. 
Pleistocenul inferior a fost interceptat de forajul de la Bratesti la adancimea de 66.50 m si este constituit din nisip 

fin mediu si mare cu rar pietris si pietris cu bolovanis si nisip cimentat cu grosimea de 4.00 m, respectiv 11.00 m, 
separate de un strat de argila nisipoasa cenusie. Aceste depozite apartin ”Stratelor de Candesti” si prezinta o 
dezvoltare continua pe tot teritoriul cuprins intre valea Teleajenului si valea Argesului, insa afloreaza doar in partea 
de nord-est a orasului Targoviste si in zona Pintenului Magurii. 

Pleistocenul mediu – superior se dispune peste ”Stratele de Candesti”, pe platoul ce formeaza Pintenul Magurii. 
Este constituit dintr-un complex lutitic – siltitic cafeniu si cafeniu galbui. 

A fost de asemenea interceptat in forajul de la Bratesti pe intervalul 24.00 – 66.00 m si este reprezentat printr-un 
complex argilos cu intercalatii subtiri de nisipuri fine prafoase. 

Pleistocenul superior are o mare dezvoltare in suprafata in cadrul Campiei inalte a Targovistei, iar in zona 
cercetata se extinde in adancime pana la cca. 25.00 – 33.00 m. Este reprezentat de aluviunile terasei inferioare 
fiind constituit din strate de pietrisuri cuip acoperite de depozite loessoide. In zona representative sunt ”Pietrisurile 
de Colentina” constituite dintr-un complex gros de maxim 20 m de pietrisuri cu nisipuri saturate de apa. 

Holocenul superior contine cele mai recente depozite ale Cuaternarului sedimentate in lungul vaii Ialomita. 
Acestea sunt reprezentate prin aluviuni grosiere – pietrisuri si bolovanisuri cu nisip, acoperite in suprafata de 
depozite prafoase – argiloase – nisipoase de tip loessoid, galbui roscate, cu grosimi de cca. 1.00 – 6.00 m. 

Din punct de vedere genetic, studiile efectuate de catre G. Valsan si E. Liteanu au pus in evidenta conditionarea 
reliefului acestei regiuni de catre coexistenta influentei miscarilor de ridicare din coline cu cea a proceselor de 
subsidenta din campie, miscari manifestate de la finele Pliocenului si pana in prezent. 

Din studiul structurii si faciesul orizonturilor litologice cuaternare, se pare ca genetica reliefului a avut loc in doua 
etape: 

-prima etapa in Pleistocenul superior, cand, o data cu incetinirea proceselor de subzistenta, are loc extensiunea 
depozitelor deluvial – proluviale din campia subcolinara catre zonele depresionare din restul campiei, unde s-au 
acumulat depozite loessoide groase; 

-a doua etapa, probabil in Holocen, cand are loc o reluare a proceselor de subsidenta mai intense, ce afecteaza 
in mod deosebit zona Titu, dovada fiind si inecarea teraselor Argesului sub depozite aluvionare mai tinere. 
Procesele de subsidenta din regiunea Titu, considerate de Gh. Murgoci, ca cele mai vechi din zona, au dus la 
schimbarea directiei cursului Argesului de la NS spre SE. 

Tectonic, cea mai mare parte teritoriul comunei apartine avantfosei Carpatilor Orientali, in apropierea faliei 
Pericarpatice. 

Aceasta zona se caracterizeaza prin cute largi ce au afectat si depozitele pleistocenului inferior si mediu. 
Elementele structural din regiune sunt reprezentate printr-o serie de cute anticlinale si sinclinale si anume: 
- Anticlinalul Bratesti; 
- Sinclinalul Comisani; 
- Anticlinalul Baleni. 
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 2.2.5  Caracteristici hidrogeologice 
 

Din punct de vedere hidrogeologic, au fost evidentiate urmatoarele sisteme acvifere: 
Sistemul acvifer freatic, cantonat in stratele poros permeabile ale Pleistocenului superior si Holocenului superior 

si a fost identificat la adancimi de 2 – 3.00 m, in zonele adiacente cursurilor de apa si la adancimi de peste 10.00 m 
in restul teritoriului. 

Complexul acvifer sub presiune, cantonat in depozitele Pleistocenului superior a fost identificat in stratele poros 
permeabile situate sub adancimea de 10.00 m. Nivelul piezometric se situeaza la adancimi de 2.50 – 5.00 m. 
 

 2.2.6  Conditii climatice 
 

Pe teritoriul comunei Comisani clima este temperat – continental, caracterizeaza de variatii mari de temperatura 
intre vare si iarna determinate de dominarea maselor de aer din estul continentului, mase ce aduc gerurile din 
timpul iernii si caldurile toride din timpul verii. Se inregistreaza de asemenea influente vestice dinspre Oceanul 
Atlantic si sudice dinspre Marea Mediterana. 

Temperatura medie multianuala este de 10,50C. Temperatura maxima absoluta este de 41,10C, si temperatura 
minima absoluta de -300C. 

Cantitatea anuala de precipitatii este de 580 mm/m2, cu cele mai mici cantitati in luna februarie de 31,5 mm/m2. 
Maximul de precipitatii se inregistreaza in lunile mai si iunie cu o medie de 101 mm. Numarul anula al zilelor cu cer 
acoperit este de 120. 

Regimul eolian este caracterizat prin dominant ca frecventa si intensitate a vanturilor din sectorul estic si nord-
estic (crivatul), cu frecventa cea mai mare in timpul iernii, urmate de vanturile din sectorul vestic (austral). Cele mai 
mari valori medii lunare ale vitezei vantului se inregistreaza in lunile februarie, martie si aprilie  fiind de 2,1 – 3 m/s. 
Vara se inregistreaza cele mai mici valori medii lunare ale vitezei vantului, de 1,5 – 1,6 m/s. 

Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor Indicativ CR-1-1-4/2012, valoarea 
de referinta a presiunii dinamice a vantului este qb = 0.5 kPa avand IMR = 50 ani. Conform tabel 2.1. pentru 
categoria de teren III, lungimea de rugozitate este z0 = 0.05 – 0.3 si zmin = 2.00 – 5.00 m pentru zona de intravilan. 

Primul inghet se produce in aceasta zona dupa 21 octombrie, iar ultimul intre 11 aprilie si 1 mai. 
Adancimea maxima de inghet este h = 0.80 — 0.90 m, conform STAS 6054/87. 
Precipitatiile sub forma de ninsoare acopera solul timp de peste 50 de zile, iar grosimea stratului de zapada, 

uneori viscolit, depaseste 40 cm. 
Conform Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-3/2012, rezulta o 

valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sk = 2.0 kN/m2. 
 

 2.2.7  Resurse naturale 
 

 Sunt reprezentate prin nisipuri si pietrisuri, raspandite pe lunca si terasele raului Ialomita. 
Prin interactiunea factorilor pedoclimatici specifici zonei, pe teritoriul comunei s-au format soluri ca: solul brun 
roscat, solul brun argilo-iluvial, solul brun roscat luvic, solul brun luvic, luvisolul albic, solul pseudogleic. 

Orizontul acvifer freatic se situeaza la cotele 5,0 - 10,0 m sub cota terenului natural in zona de campie, iar 
stratele de medie si mare adancime se afla la 50-150 m. 

Apele subterane, impreuna cu cele de suprafata, constituie o reala resursa materiala, raspandirea lor in teritoriu 
avand un rol hotarator pentru dezvoltarea unor regiuni. Apele subterane, prin apele freatice, contribuie in mod 
evident la alimentarea raurilor prin izvoare. 
 Resursele solului sunt constituite din urmatoarele categorii :     
 Resursa agricola - reprezentata de terenurile agricole a caror categorie de folosinta (predominant arabil, pasuni, 
mai putin livezi) este legata de calitatea si bonitatea solurilor. 
Terenul arabil al comunei ocupa o suprafata mare - 4542 ha, si de calitate buna. Zona nu are  studii de bonitate 
efectuate, dar productivitatea terenurilor agricole este mare. 

Resursa forestiera - reprezentata de terenurile cu vegetatie forestiera caracteristice zonei de campie. Padurile 
reprezinta cca 19,09 % din teritoriul administrativ al comunei.  
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 2.2.8  Solurile 
 

 Prin interactiunea factorilor pedoclimatici specifici zonei, pe teritoriul comunei s-au format soluri ca: cernoziom 
argiloiluvial, sol brun roscat, sol brun argiloiluvial si sol gelic. 
Superior este solul cernoziom argiloiluvial iar mai slab este solul gleic – inferior si sub aspectul proprietatilor chimice 
si de fertilitate. 
Solul brun roscat tipic are o textura diferentiata pe profil, cu un procent mai mare de argila.Structura este  
grauntoasa medie si mare in orizontul superior si prismatica foarte mare bine dezvoltata in Bt. Solul brun roscat 
prezinta proprietati fizice, chimice si de troficitate mai putin favorabile decat cernoziomurile, dar dau totusi rezultate 
bune in cultura plantelor. 
Solul brun argilo - iluvial se caracterizeaza prin prezenta unui orizont Bt gros de peste 100 cm cu nuanta galbuie, 
cu textura fina sau mijlocie dar cu un continut mai mare de argila migrata de sus, de unde ii vine denumirea. 
Structura este grauntoasa, bine dezvoltata in orizontul superior si columnoid prismatica in Bt. Proprietatile fizice, 
fizicomecanice, hidrofizice si de aeratie sunt in general favorabile, dand rezultate foarte bune in cultura plantelor de 
camp, a pomilor si vitei de vie. 
Solul brun roscat luvic are o textura diferentiata pe profil, de obicei mijlocie, structura in orizontul superior este 
grauntoasa, mai slab dezvoltata decat la solul brun roscat. 
Solul brun luvic se caracterizeaza prin faptul ca este sarac in argila, are textura diferentiata pe profil, mijlocie la 
suprafata, structura este grauntoasa la suprafata. Fata de solul brun argilo-iluvial proprietatile fizice, fizico-
mecanice, chimice si de aeratie sunt mai putin favorabile. Are un regim aerohidric defectuos, inferior pentru toate 
folosintele. 
Luvisolul albic se caracterizeaza printr-un orizont de aluviere intensa, saracit in argila si materie organica. Este de 
culoare deschisa albicios, textura este diferentiata pe profil, structura este grauntoasa la suprafata. Datorita 
diferentierii texturale si structurii mai slabe are proprietati fizice, fizico-mecanice, hidrofizice si de aeratie mai putin 
favorabile decat solul brun luvic. 
Solul pseudogleic are o textura fina sau mijlocie fina, nediferentiata pe profil, structura este grauntoasa, slab 
dezvoltata la suprafata si columnoid prismatica. Are proprietati fizice, fizico-mecanice dintre cele mai putin 
favorabile, are fertilitate foarte redusa.  
 Clase de calitate ale solurilor - bonitatea solurilor 
 Calitatea solului este determinata de factori naturali cum sunt relieful, clima, vegetatia, timpul, dar si de factori 
antropici. Astfel, practicile agricole neadaptate la conditiile de mediu, tratamentele si fertilizarile facute fara 
fundamentare agro-pedologica, agrotehnica, deversarile de substante chimice periculoase, depozitarile de deseuri 
de toate categoriile, reprezinta factori antropici care modifica sensibil si rapid calitatea solurilor. 
 Schimbarile in utilizarea solurilor, precum si exploatarea unor resurse naturale intr-un ritm mai rapid decat cel in 
care se pot regenera, au condus la modificari ale suprafetei categoriilor de terenuri din cadrul fondului funciar. 
 Principala cauza a scaderii suprafetei agricole este utilizarea unor terenuri pentru noi constructii si curti, ca 
urmare a tendintei populatiei urbane, de a construi resedinte de odihna in mediul rural. In general, se constata o 
crestere a terenurilor neprelucrate, concomitent cu o scadere accentuata a suprafetelor acoperite cu livezi si vii, din 
cauza costurilor mari necesare pomiculturii si viticulturii.  
 Calitatea terenurilor agricole cuprinde atat fertilitatea solului, cat si modul de manifestare al celorlalti factori de 
mediu fata de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupeaza in cinci clase de calitate, 
diferentiate dupa nota medie de bonitare (clasa I  81-100 puncte; clasa a V-a 1-20 puncte), dupa cum urmeaza: 

• Clasa I (foarte buna) - terenuri fara limitari in cazul utilizarii ca arabil 
• Clasa II (buna) - terenuri cu limitari in cazul utilizarii ca arabil 
• Clasa III (mijlocie) - terenuri fara limitari moderate in cazul utilizarii ca arabil 
• Clasa IV (slaba) - terenuri fara limitari severe in cazul utilizarii ca arabil 
• Clasa V (foarte slaba) - terenuri fara limitari extrem de severe nepretabile la arabil, vii, livezi. 

 Clasele de calitate ale terenurilor stabilesc pretabilitatea acestora pentru folosinte agricole. Numarul de puncte 
de bonitare se obtine printr-o operatiune complexa de cunoastere aprofundata a unui teren, exprimand 
favorabilitatea acestuia pentru cerintele de viata a unor plante de cultura, in conditii climatice normale. 
 

 In cazul comunei Comișani, cat si a zonelor colinare adiacente nu au fost executate studii pentru determinarea 
clasei de calitate de catre OJSPA Dambovita. 
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 2.2.9  Biodiversitatea 
 

 Prin biodiversitate se intelege varietatea de expresie a lumii vii, specii de plante (flora), animale (fauna), 
microorganisme. Valorile biodiversitatii fac parte integranta din patrimoniul natural care, in contextul dezvoltarii 
durabile, trebuie folosit de generatiile actuale fara a mai periclita sansa generatiilor viitoare de a se bucura de 
aceleasi conditii de viata. Biodiversitatea reprezinta o particularitate specifica a planetei noastre, care asigura 
functionalitatea optima a ecosistemelor, existenta si dezvoltarea biosferei in general. De aceea, biodiversitatea este 
"o polita de asigurare a mediului" ce favorizeaza capacitatea de adaptare a acestuia la schimbarile cauzate de orice 
activitate umana distructiva. 
 Conservarea biodiversitatii reprezinta in perioada actuala una din problemele importante la nivel international. 
Insa, in ultimul timp, problema conservarii biodiversitatii la nivel de ecosisteme, specii, populatii si chiar la nivel de 
gene devine din ce in ce mai acuta din cauza intensificarii impactului uman asupra biosferei. In acest context, 
mentinerea biodiversitatii este necesara nu numai pentru asigurarea vietii in prezent, dar si pentru generatiile 
viitoare, deoarece ea pastreaza echilibrul ecologic regional si global, garanteaza regenerarea resurselor biologice si 
mentinerea unei calitati a mediului necesare societatii. 
 

 Vegetația 
Pe teritoriul satelor comunei se intalnesc o gama larga de pomi fructiferi si anume: piersic,cais, pruni, meri,peri, 
ciresi, visini,corcodusi, gutui. 
De asemenea se intalneste subarboret reprezentat din specii ca: macesul(Rosa canina), porumbarul (Prunus 
spinosa), paducelul (Crataegus monogina), lemnul cainesc (Ligustrum vulgare). 
Speciile caracteristice pasunilor sunt: paiusul (Festuca sulcata), laptele cucului (Euforbia garadiana), coada 
soricelului (Achileea milefonium), rogojul (Carex), colilia (Stipa) , pelinita (Aremisa), trifoiul marunt (Medicago 
lupulina). 
In culturile agricole apar plante invazive: volbura (Convolvulus arvensis), albastrita (Centaurea Cianus), neghina 
(Agrostema githago), piciorul cocosului (Ranunculus acer), pirul gros (Cynodon dactylon), palamida (Cirsium 
arvense), macul (Papaver rhoeas), mohorul (Setaria viridis), stirul (amaranthus retoflexus), rapita (Sinapis 
arvensis), zamosita (Hibiscus ternatus). 
In zonele depresionare, umede pot fi intalnite plante hidrofile: stuful (Phragmites communis), piperul broastei 
(Polygomun hidropiper), pipirigul (Scirpus Sp.). 
 

Fauna 
 Fauna comunei este reprezentată de următoarele specii semnificative:  
       rozatoarele, cel mai reprezentativ fiind popandaul,soarecii de camp,harciogul, iepurele de camp. 

 animalele de prada ca: vulpea, dihorul,viezurele. 
 dintre pasarile ce constituie un vanat pretios se regasesc:prepelita, potarnichea, fazanul 

Pe teritoriul comunei Comișani nu sunt declarate arii naturale protejate de interes național sau situri Natura 
2000, dar în imediata vecinătate a comunei se află Rezervația de Zimbri Neagra. 
 

 2.3  RELATII  IN  TERITORIU 
 

Comuna Comisani este situata în zona central-sudica a României, în partea centrala a judetului Dâmbovita, la o 
distanta de 13 km de municipiul Târgoviste, resedinta de judet, 44 km fata de municipiul Ploiesti si 75 km fata 
de municipiul Bucuresti. 

Din punct de vedere al incadrarii geografice, teritoriul administrativ al comunei Comisani se situeaza intre 
urmatoarele coordonate geografice: 44⁰49’48.76” - 44⁰54’26.46“ latitudine nordica si 25⁰31’30.81’’- 25⁰37’40.34” 
longitudine estica. 

 Principalele cai de comunicatie rutiera care strabat comuna sunt DJ 711 ( care asigura accesul in comuna 
Comisani dinspre municipiul Targoviste, respective municipiul Bucuresti – se desprinde din DN1 A pe teritoriul 
localitatii Bujoreanca) , DC 50 ( asigura accesul din satul Lazuri catre satul Vacaresti dupa traversarea drumului 
national DN 71), DC 51 ( asigura accesul in satul Comisani dinspre comuna vecina Bucsani. Acesta se uneste, pe 
teritoriul satului Habeni, cu DJ 711 B care asigura legatura cu comuna Nucet dupa traversarea DN 71). 
Traficul feroviar este asigurat pe CF Titu — Pietrosita, cele mai appropriate statii fiind reprezentate de gara Nucet si 
halta Vacaresti. 
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2.4  ACTIVITATI  ECONOMICE 
 

 2.4.1  Potential economic 
 

Procesul tranzitiei de la economia supercentralizata la economia de piata a generat, in agricultura si 
dezvoltarea rurala a Romaniei multiple probleme de ordin economic si social. De aceea, este normal ca 
preocuparile privind identificarea unor solutii si metode de rezolvare a acestora sa mobilizeze din ce in ce 
mai multi specialisti in domeniu. In acest context, nu se putea sa nu se faca apel si la experienta altor tari, 
printre care un loc aparte il ocupa tarile membre ale Uniunii Europene. 

Lipsa unei viziuni realiste asupra viitorului satului romanesc, asupra noilor ocupatii si calificari necesare 
in procesul de diversificare a activitatilor – care sa puna bazele unei dezvoltari rurale multifunctionale, 
precum si asupra celor mai eficiente cai de integrare in Uniunea Europeana devine tot mai acuta.Este 
evident ca ultimii 20 de ani, perioada cu atatea evenimente si schimbari structurale de substanta, nu au 
adus locuitorilor comunei prefacerile de natura economica de care aveau nevoie.  

Dezvoltarea, sau mai bine zis transformarile au fost de natura inertiala, limitandu-se  aproape in 
exclusivitate la valorificarea elementului cu care natura a fost darnica si anume terenul agricol si potentialul 
natural (paduri, peisaj, ape, etc.).   

 
Structura fondului funciar la nivelul anului 2017, Sursa datelor Primaria comunei COMISANI 

 

Categoria de folosinta Suprafata totala 
( ha ) % 

   TOTAL  AGRICOL, din care :            2 912      84,06 (100,00) 

   - terenuri arabile            2 745      79,24   (94,27) 

   - pasuni              167        4,82     (5,73) 

   - fanete        

   - vii                            

   - livezi                 

   TOTAL  NEAGRICOL, din care :            552      15,94 (100,00) 

   - paduri si alte terenuri forestiere            115       3,32   (20,83) 

   - ape, ape cu stuf             200        5,77  (36,23) 

   - drumuri si cai ferate              44        1,27    (7,97) 

   - curti constructii             187        5,40   (33,88) 

   - terenuri degradate si neproductive               6        0,18   (1,09) 

   TOTAL  TERITORIU  ADMINISTRATIV            3 464    100,00 
 
 

 Se observa ca terenurile agricole ocupa 84,06 % din suprafata teritoriului administrativ al comunei.  
Terenurile arabile reprezinta 79,24 % din suprafata teritoriului administrativ, respectiv 94,27 % din total agricol. 
Pasunile ocupa 4,82 % din suprafata teritoriului administrativ, respectiv 5,73 % din total agricol. 

Fondul funciar agricol constituie principala resursa naturala a teritoriului comunei, functiunea dominanta in 
profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele doua ramuri principale : cultura vegetala si cresterea 
animalelor. 

Teritoriul administrativ al comunei COMISANI dispune de o oferta naturala deosebit de favorabila pentru 
dezvoltarea agriculturii, ca functiune economica de baza, cu un profil complex, dominat de cultivarea plantelor si 
cresterea animalelor.  
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Structura fondului funciar in teritoriul administrativ al comunei, la nivelul anului 2017, dupa forma de 
proprietate asupra terenurilor                                                                 Sursa datelor : PRIMARIE 

 

DENUMIRE 
proprietate 

publica 
( ha ) 

% 
proprietate 

privata 
( ha ) 

% 

proprietate 
obsteasca si 
cooperatista 

( ha ) 

% 

  Proprietatea statului 207 5,97     

  Proprietatea judetului       

  Proprietatea comunei 127 3,67 167 4,82   

  Proprietatea pers. juridice   224 6,46   

  Proprietatea pers. fizice   2723 78,62   

  Prop. obsteasca si coop.     16 0,46 

  TOTAL 334 9,64 3114 89,90 16 0,46 
 
 

Terenurile proprietate publica - 334 ha, reprezinta 9,64 % din suprafata teritoriului administrativ al comunei, 
fiind constituite din: 334 ha-teren neagricol (75 ha-paduri si alte terenuri forestiere + 182 ha-teren cu ape si stuf + 
44 ha-cai de comunicatie + 27 ha-curti constructii + 6 ha-teren degradat).  

Proprietatea publica a statului - 207 ha, constituita din: 207 ha-teren neagricol (71 ha-paduri si alte terenuri 
forestiere + 121 ha-teren cu ape si stuf + 5 ha-cai de comunicatie +10 ha-curti constructii), reprezinta 61,98 % din 
totalul terenurilor proprietate publica.  

Proprietatea publica a comunei - 127 ha, constituita din: 127 ha-teren neagricol (4 ha-paduri si alte terenuri 
forestiere + 61 ha-teren cu ape si stuf + 39 ha-cai de comunicatie +17 ha-curti constructii + 6 ha-teren degradat), 
reprezinta 38,02 % din totalul terenurilor proprietate publica. 

Terenurile proprietate privata - 3114 ha, reprezinta 89,90 % din suprafata teritoriului administrativ al comunei, 
fiind constituite din: 2900 ha-teren agricol (2733 ha-arabil + 167 ha-pasuni) si 214 ha-teren neagricol (40 ha-
paduri si alte terenuri forestiere + 18 ha-teren cu ape si stuf + 156 ha-curti constructii) 

Proprietatea privata a comunei - 167 ha, constituita din: 167 ha-teren agricol (167 ha-pasuni), reprezinta 5,36 
% din totalul terenurilor proprietate privata. 

Proprietatea privata persoane juridice - 224 ha, constituita din: 206 ha-teren agricol (206 ha-arabil) si 18 ha-
teren neagricol (18 ha-curti constructii), reprezinta 7,19 % din totalul terenurilor proprietate privata. 

Proprietatea privata persoane fizice - 2723 ha, constituita din: 2527 ha-teren agricol (2527 ha-arabil) si 196 
ha-teren neagricol (40 ha-paduri si alte terenuri forestiere + 18 ha-teren cu ape si stuf + 138 ha-curti constructii), 
reprezinta 87,45 % din totalul terenurilor proprietate privata. 

Terenurile proprietate obsteasca si cooperatista - 16 ha, reprezinta 0,46 % din suprafata teritoriului 
administrativ al comunei, fiind constituite din: 12 ha-teren agricol (12 ha-arabil) si 4 ha-teren neagricol (4 ha-curti 
constructii) 

Potentialul agricol al comunei (evidentiat pentru intreaga suprafata agricola de 3464 ha), este determinat si de 
gradul de favorabilitate, fertilitate a solurilor . 

 
 2.4.2  Agricultura 

 

Pe teritoriul comunei COMISANI activitatile agricole se desfasoara atat in gospodariile populatiei, cat si 
de catre persoane juridice.  
Zona de campie in care se afla comuna este propice pentru practicarea unei agriculturi intensive, pe suprafete mari 
precum și a legumiculturii, activitate tradițională la nivelul comunei Comișani.  Activitatea de cultura plantelor se 
desfasoara, in majoritate, in sistem individual, nerentabil.  
La nivelul teritoriului administrativ se observă ca ponderea cea mai ridicată o au terenurile agricole, acestea fiind 
distribuite spațial unitar pe teritoriul întregii comune. Zonele împădurite se regăsesc în partea de nord și sud a 
teritoriului administrativ. 
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La nivelul teritoriului administrativ se observă că ponderea cea mai mare o au culturile de porumb și grâu, urmate 
de grâu și secară, cu o producție însemnată de porumb boabe și legume. 

 Cresterea animalelor este una din ocupatiile vechi ale populatiei comunei Comisani, ocupatie care a avut o 
deosebita importanta in economia agricola locala.Aceasta se desfasoara atat in gospodariile populatiei, cat si in 
cadrul unor societati cu personalitate juridica. 

 Ferma de vaci SC AGROZOOTEHNICA SRL TARGOVISTE este un exemplu de urmat : si-a extins activitatea 
prin realizarea a 2 hale poziţionate în oglindă (1000 capete); înte ele se afla sala de aşteptare şi sala de muls cu 
culoarele de trecere de la grajd la sală. În viitorul apropiat vor construi un “dispensar”. 

In localitatea Comisani isi desfasoara activitatea o ferma de capre, care ofera carne, iezi si produse din lapte de 
capra. 

PANAROSA SRL isi desfasoara si ea activitatea pe teritoriul localitatii Comisani, ca Societate producatoare si 
importatoare de plante decorative, flori, ghivece ornamentale si substrat pentru plante cu distributie in Bucuresti, 
Targoviste si Ploiesti. 

In prezent pamantul se lucreaza atat individual cat si in asociatii agricole private. Ca si in trecut, principala 
indeletnicire a locuitorilor este legata de cultivarea pamantului si de cresterea animalelor.  
 

Suprafata productiva de primavara in anul 2017 
 

Culturi de camp in ogor propriu 

 
Cod 

 
DENUMIREA CULTURILOR TOTAL 

AGRICOL 
TOTAL 
PRIVAT 

din care : 
gospodariile 

populatiei 
TOTAL STAT 

1. Culturi de camp in ogor propriu (hectare) 
2   I.   Cereale pentru boabe - total 1854 1854 1646 214 
12   Grau comun de toamna 450 450 389 61 
30 Triticale de toamna 80 80 25 55 
36   Orz 30 30 13 17 
40 Orzoaica de toamna 10 10 10  
42 Orzoaica de primavara 30 30 30  
48   Ovaz de toamna 200 200 200  
56   Porumb pentru boabe 1052 973 973 79 
60   Sorg pentru boabe 2 2  2 
94 Plante uleioase – total 26 26  26 

102 Floarea soarelui 26 26  26 
104 Rapita     
460   Salcie energetica 2 2  2 
131   VII. Cartofi - total 60 60 60  
136   Cartofi in ogor propriu     
138   Cartofi timpurii si semitimpurii     
139   Cartofi de vara – in ogor propriu 20 20 20  
140   Cartofi de toamna – in ogor propriu 40 40 40  
148   VIII. Legume de camp si in solarii - total 350 350 350  
155   Tomate - total 75 75 75  
156   - tomate timpurii si de vara 19 19 19  
157   - tomate de toamna 56 56 56  
158   Ceapa uscata 62 62 62  
159   Usturoi uscat 30 30 30  
165   Varza - total 52 52 52  
166   - varza timpurie si de vara 16 16 16  
167   - varza de toamna 36 36 36  
170   Ardei - total 20 20 20  
166   - varza timpurie si de vara     
174   Castraveti 15 15 15  
176   Radacinoase - total 64 64 64  
178   - morcovi 34 34 34  
179   Mazare pastai 2 2 2  
181   Fasole pastai 10 10 10  
182   Vinete 10 10 10  
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183   Conopida 5 5 5  
188   Alte legume - total 5 5 5  
196 IX. Pepeni verzi     
201   XI.  Plante de nutret - total 376 376 336 40 
206   a) Perene vechi si noi - total 135 135 110 25 
207   - lucerna 135 135 110 25 
208   - trifoi     
211   b) Anuale pentru fan si masa verde - total 226 226 226  
216   d) Plante pentru insilozare 15 15  15 
219 - Porumb pentru insilozare 15 15  15 
221   e) Dovlecei furajeri     
309   XV. Flori in camp – mii fire 3 3 3  
316   XVIII. Ramas neinsamantat 73 73 39 34 
318   XX.    Teren arabil - total   2745 2745   
320   XXI.   Pasuni naturale in folosinta 167   167 
322   XXIII. Fanete naturale in folosinta     
323   XXIV. Vii, pepiniere viticole si hameisti total     
327   Vii pe rod     
330    Vii hibride pe rod     
339   XXV.  Livezi si pepiniere pomicole - total     
340   Livezi pe rod     
341   Livezi tinere neintrate pe rod     
355   XXIX.  Suprafata Agricola neutilizata     
354   XXX.  Suprafata agricola 2912 2745  167 

 

Pomicultura si viticultura 
In comuna Comisani, sectorul pomicol este slab dezvoltat, aceasta activitate fiind practicata razlet, in 

gospodariile populatiei.. 
 In mod izolat si neorganizat se lucreaza mici livezi de pruni, meri si peri, ciresi si visini, nuci, in gospodariile 
populatiei, in timp ce livezile de caisi si zarzari reprezinta majoritatea fondului plantat .  

 La nivel de comuna cultura vitei de vie este practic inexistenta, unele gospodarii avand plantati cativa butuci pe 
langa casa, pe araci, fara insa a fi vorba  de soiuri deosebite. 
 

Numarul pomilor razleti 
 

Nr. 
rand Specii de pomi Exploatatii agricole individuale 

pe rod (bucati) tineri (bucati) 
1   Pomi fructiferi - total 8410 385 
2   Meri : 1085 50 
3   - Golden delicios 180 20 
4   Peri : 305 45 
5   - Peri de vara 80 20 
6   Piersici  200 20 
7   Caisi si zarzari 3500 100 
8   Ciresi si visini 660 40 
9   Pruni 2100 100 
10   Nectarini   
11   Nuci 370  
12   Aluni 20  
13   Castani   
14   Alti pomi fructiferi (gutui, migdali, etc) 170 30 
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Suprafata plantatiilor si numarul pomilor 
 

Nr. 
rand Specii de pomi 

Plantatii pe rod si in declin 

Unitate (Consiliul local) Exploatatii agricole 
individuale 

suprafata 
(ha) 

nr pomi (buc) suprafata 
(ha) 

nr pomi (buc) 

1   Pomi fructiferi - total   2 3370 
2   Meri :   1 200 
3   - Golden delicios     
4   Peri :    180 
5   - Peri de vara     
6   Piersici      
7   Caisi si zarzari    475 
8   Ciresi si visini   1 220 
9   Pruni    1940 
10   Nectarini     
11   Nuci    240 
12   Aluni     
13   Castani     
14   Alti pomi fructiferi (gutui, migdali, etc.)    115 
15   Suprafata plantatiilor in declin     

 

 Suprafata recoltata si productia obtinuta, aplicarea ingrasemintelor, amendamentelor si pesticidelor, 
plantarile si defrisarile de vii si pomi in anul 2017 

Culturi de camp 

 
Cod 

 
DENUMIREA CULTURILOR 

TOTAL 
AGRICULTURA 

TOTAL 
PRIVAT 

din care 
exploatatii 
individuale 

TOTAL STAT 

ha to ha to ha to ha to 
2   Cereale pentru boabe - total 1854 3688 1854 3688 1640 3299   
12   Grau comun de toamna 450 888 450 888 389 778   
30   Triticale de toamna 80 178 80 178 25 63   
36   Orz 30 44 30 44 13 30   
40   Orzoaica de toamna 30 45 30 45 30 45   
42   Orzoaica de primavara         
48   Ovaz de primavara 200 300 200 300 200 300   
56   Porumb pentru boabe in ogor propriu 1052 2209 1052 2209 973 2063   
60   Sorg boabe  2 4 2 4     
94   Plante uleioase - total         
98   Floarea soarelui         

102 - In ogor propriu 33 83 33 83     
104   Rapita         
106   Salcie energetica 2 13 2 13     
131   Cartofi - total         
133   Cartofi timpurii si semitimpurii         
134   Cartofi de vara         
135   Cartofi de toamna         
136   Cartofi in ogor propriu 60 1200 60 1200 60 1200   
134   Cartofi de vara - total         
140 - In ogor propriu 20 300 20 300 20 300   
135   Cartofi de toamna - total         
140 - In ogor propriu 40 900 40 900 40 900   
147   Legume de camp si in solarii - total         
148   - in ogor propriu 350 5067 350 5067 350 5067   
152   Tomate - total         
153   - tomate timpurii si de vara 19 190 19 190 19 190   
154   - tomate de toamna 56 672 56 672 56 672   
158   Ceapa uscata 62 930 62 930 62 930   
159   Usturoi uscat 30 36 30 36 30 36   
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162   Varza - total         
163   - varza timpurie si de vara 16 400 16 400 16 400   
164   - varza de toamna 36 1080 36 1080 36 1080   
170   Ardei - total 20 300 20 300 20 300   
173   Castraveti 15 150 15 150 15 150   
176   Radacinoase - total 64 960 64 960 64 960   
178   - morcovi 34 510 34 510 34 510   
179   Mazare pastai 2 4 2 4 2 4   
180   Fasole pastai 10 70 10 70 10 70   
182   Vinete 10 150 10 150 10 150   
183   Conopida 5 75 5 75 5 75   
188   Alte legume - total 5 50 5 50 5 50   
194   Pepeni verzi – total         
201   Plante de nutret in ogor propriu 376 7395 376 7395 336   7270   
202   Perene vechi si noi - total         
203   - lucerna pentru fan si masa verde - total         
204   - trifoi pentru fan si masa verde - total         
206 -In ogor propriu 135 2800 135 2800 110 2750   
205  -Alte perene pentru fan si masa verde         
209  -In ogor propriu         
210   Anuale pentru fan si masa verde - total 226 4520 226 4520 226 4520   
212   Plante pentru insilozare - total 15 75 15 75     
216   Radacinoase pentru nutret         
221   Dovlecei furajeri in ogor propriu         
309   Flori in camp – mii fire 3 131 3 131 3 131   
320   Pasuni naturale in folosinta 167 2004 167 2004   167  
322   Fanete naturale in folosinta         
324   Vii pe rod - total         
327 - In ogor propriu         
362   Fructe - total de la pomii fructiferi         
720   Fructe din livezi - total  189    189   
363   Mere - total               Razleti (buc)        1085                    38    38   
364   - mere din livezi         
365   Pere - total                                            305                                       6    6   
366   - pere din livezi         
367   Prune - total                                         2100                    42    42   
721   - prune din livezi         
368   Caise si zarzare - total                         3500           84    84   
722   - caise din livezi                                
369   Piersici - total                                         200  2    2   
370   - piersici din livezi                                
371   Cirese si visine - total                           660         8    8   
723   - cirese si visine din livezi                                
372   Nuci - total                                            370                         7    7   
724   - nuci din livezi         
373   Alte fructe - total                                  190                      2    2   
725   - alte fructe din livezi                                             

 
 

Zootehnia 
 Cresterea animalelor a reprezentat o alta  ocupatie de baza a populatiei, favorizata de existenta unor suprafete 
generoase de pasuni si fanete naturale atat in gospodariile personale, cat si in cadrul unor islazuri satesti .  
Activitatea se adreseaza preponderent cresterii de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, pasari. Acest sector 
este bine reprezentat pe teriotoriul comunei Comisani prin fermele zootehnice care isi desfasoara aici activitatea 
(de vaci, de caprine si ovine)  
 Lipsa resurselor financiare nu permit executarea unor lucrari de imbunatatire a calitatii solurilor. 

Suprafata de 167 ha acoperita cu pasuni, reprezentand 4,82 % din teritoriu, este suficienta si creeaza conditii 
favorabile dezvoltarii zootehniei. 
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Cresterea animalelor este a doua ocupatie traditionala, care a asigurat locuitorilor resursele de hrana, animalele 
fiind folosite la munca campului sau in padure. Asa cum obisnuiau satenii sa spuna, pe la mijlocul secolului XX, 
"numai cu vitele se scoate saracia din casa", si tocmai din acest motiv vitele le erau atat de necesare. Ca animale 
de tractiune erau folositi boii si caii, care costau destul de mult, dar care erau considerati ca bunuri absolut 
necesare. 

Efectivul de animale existent la 31.XII.2012(nr. capete) 
Cod 
rand CATEGORII DE ANIMALE GOSPORARIILE 

POPULATIEI 
PERSOANE 
JURIDICE 

1   Bovine - total, din care: 270  
2   - vaci si bivolite 170  
3   - junici gestante 10  
4   - tauri reproducatori   
5   - boi si bivoli de munca   
6   - tineret femel - total, din care: 90  
7   - sub 6 luni 15  
8   Porcine - total, din care: 685 130 
9   - scroafe de prasila 5  
10   - scrofite pentru reproductie   
11   Ovine - total, din care: 770  
12   - oi fatatoare si mioare montate 620  
13   - ovine tatal cu lana fina si semifina 770  
14   Caprine - total, din care: 430  
15   - capre 427  
      Cabaline - total, din care: 60  

17   - cai si iepe peste 3 ani 60  
18   Magari si catari   
19   Iepuri de casa 120  
20   Vulpi - - 
21   Nurci - - 
22   Nutrii - - 
23   Pasari - total, din care: 12100  
24   - pasari ouatoare 10000  
25   Albine - familii 120  

 

Balanta efectivului de animale in gospodariile populatiei (nr. capete) 
Cod 
rand SPECIFICATIE BOVINE PORCINE OVINE CAPRINE 

1   Existent la inceputul anului 253 650 635 335 

2   Intrari - total 140 150 800 700 

3   Produsi vii obtinuti prin fatari 140 150 800 700 

4   Cumparari - 850 - - 

5   Alte intrari - - - - 

6   Iesiri - total 123 965 665 605 

7   Vanzari de animale vii - total din care: 53 150 375 285 

8   - pentru sacrificare 53 150 375 285 

9   Sacrificari in gospodarie 70 800 270 310 

10   Moarte si pierite - 15 20 10 

11   Alte iesiri - - - - 

12   Existent la sfarsitul anului 270 685 770 430 
 
 

Productia animala obtinuta de gospodariile populatiei 
Productia de carne (sacrificari) 

Cod 
rand Specificatie 

 Numarul de animale 
sacrificate 
(capete) 

Greutatea medie 
la sacrificare 
(kg) gr. vie 

Greutatea totala 
a animalelor sacrificate 

(tone) gr. vie 
1   Bovine 70 150 1,05 
2   Porcine 800 120 9,6 
3   Ovine 270 12 3,2 
4   Caprine 310 12 3,7 
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Productia de lapte 
Cod 
rand Specificatie  U.M. Capete 

Productii 
Lapte de vaca si bivolita 

5   Numarul mediu de vaci si bivolite cap 250 

6 
  Productia medi de lapte 

  - muls litri 3276 

7   - inclusiv consumul viteilor litri 3500 

8   Productia totala de lapte muls (cod 5x6:100) hl 8190 

9   Productia totala de lapte inclusiv consulul viteilor (cod 5x7:100) hl 8750 
Lapte de oaie 

10   Numarul de oi mulse cap 610 

11   Productia medie de lapte obtinuta de la o oaie mulsa litri 
32 
 
 

12   Productia totala de lapte (cod 10x11:100) hl 195 
Lapte de capra 

13   Numarul de capre mulse cap 300 

14   Productia medie de lapte obtinuta de la o capra mulsa litri 190 

15   Productia totala de lapte (cod 13x14:100) hl 570 
 

Productia de lana (fizic) 
Cod 
rand Specificatie  U.M. Capete 

Productii 
16   Numarul de ovine tunse cap 630 

17   Productia medie de lana obtinuta de la o ovina tunsa kg-fizic 2,5 

18   Productia totala de lana (cod 16x17:1000) tone-fizic 1,57 
 

Productia de oua 
Cod 
rand Specificatie  U.M. Capete 

Productii 
19   Numarul pasarilor care au ouat in cursul anului - total cap 10000 

20   Productia medie de oua obtinuta de la o pasare care a ouat - total buc 130 

21   Productia totala de oua (cod 19x20:1000) mii buc 1300 
 

Productia de miere 
Cod 
rand Specificatie  U.M. Capete 

Productii 
22   Numarul familiilor de albine de la care s-a extras miere familii 120 

23   Productia medie de miere obtinuta de la o familie de albine kg 14 

24   Productia totala de oua (cod 19x20:1000) tone 1,68 

 
Apicultura a fost practicata din cele mai vechi timpuri, in stupi primitivi, folosind mai tarziu si stupi sistematici. 
Apicultura se practica pe scara mica in gospodariile populatie, existand inregistrate un numar de cca. 120 familii 

de albine, cu o productie medie de miere obtinuta de la o familie de albine de cca. 14 kg. 
 

Numarul pozitiilor inscrise in registrul agricol, efectivul de animale, balanta efectivului de animale si 
productia animala in anul : 

 

Numarul pozitiilor inscrise in registrul agricol  
 

Numar 
rand DENUMIRE NUMAR POZITII 

1 
  Pozitii ale gospodariilor populatiei / exploatatiilor agricole individuale / persoanelor fizice 
  autorizate / intreprinderilor individuale / intreprinderilor familiale cu domiciliul in localitate - total 1967 

2   Pozitii ale persoanelor cu domiciliul in alte localitati 433 

3   Pozitii ale unitatilor cu personalitate juridica, care au activitate pe raza localitatii 50 
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Numarul pozitiilor inscrise in registrul agricol, 
utilaje, instalatii pentru agricultura si silvicultura, mijloace de transport si constructii agricole existente in 

gospodariile populatiei / exploatatiile agricole individuale si unitatile cu personalitate juridica 
 

Numarul pozitiilor inscrise in registrul agricol  
Numar 
rand DENUMIRE NUMAR POZITII 

1 
  Pozitii ale gospodariilor populatiei / exploatatiilor agricole individuale / persoanelor fizice 
  autorizate / intreprinderilor individuale / intreprinderilor familiale cu domiciliul in localitate - total 1750 

2   Pozitii ale persoanelor cu domiciliul in alte localitati 450 

3   Pozitii ale unitatilor cu personalitate juridica, care au activitate pe raza localitatii 50 
 
 

Utilaje, instalatii pentru agricultura si silvicultura, mijloace de transport  
 

Numar 
rand DENUMIRE 

Gospodarii / 
exploatatii 
agricole 

fara pers. 
juridica 

cu domiciliul 
in localitate 

Persoane 
cu domiciliul 

in alte 
localitati 

Unitati cu 
personalitate 
juridica care 
au activitate 

pe raza 
localitatii 

1   Tractoare pana la 45 CP 6   

2   Tractoare 46 - 65 cp 22  7 

3   Tractoare 66 - 100 cp    

4   Tractoare 101 - 140 cp 1  1 

5   Tractoare 141 - 200 cp    

6   Tractoare 201 - 280 cp    

7   Tractoare pest 280 cp    

8   Motocultoare    

9   Motocositoare 1   

10   Pluguri pentru tractor cu doua trupite    

11   Pluguri pentru tractor cu trei trupite 25  7 

12   Pluguri pentru tractor cu mai mult de trei trupite    

13   Pluguri cu tractiune animala 5   

14   Cultivatoare 4  4 

15   Grape cu tractiune mecanica 10  5 

16   Grape cu tractiune animala 5   

17   Combinatoare    

18   Semanatori cu tractiune mecanica pentru paioase - simple 3  2 

19   Semanatori cu tractiune mecanica pentru paioase - multifunctionale    

20   Semanatori cu tractiune mecanica pentru paioase - semanat in teren nelucrat    

21   Semanatori cu tractiune mecanica pentru prasitoare - simple 4  2 

22   Semanatori cu tractiune mecanica pentru prasitoare - multifunctionale    

23   Semanatori cu tractiune mecanica pentru prasitoare - semanat in teren nelucrat    

24   Semanatori cu tractiune animala 5   

25   Masini pentru plantat cartofi    

26   Masini pentru plantat rasaduri    

27   Masini pentru imprastiat ingrasaminte chimice 2  2 

28   Masini pentru imprastiat ingrasaminte organice    

29   Masini de stropit si prafuit cu tractiune mecanica - purtate    

30   Masini de stropit si prafuit cu tractiune mecanica - tractate    

31   Masini pentru erbicidat 4  2 

32   Combine autopropulsate pentru recoltat cereale paioase 5  2 

33   Combine autopropulsate pentru recoltat porumb    

34   Combine autopropulsate pentru recoltat furaje    

35   Batoze pentru cereale paioase    

36   Combine pentru recoltat sfecla de zahar    

37   Dislocatoare pentru sfecla de zahar    

38   Masini de decoletat sfecla de zahar    

39   Combine si masini pentru recoltat cartofi    
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40   Cositori cu tractiune mecanica 1   

41   Vindrovere autopropulsate pentru recoltare furaje    

42   Prese pentru blotat paie si fan - baloti paralelipipedici 2  1 

43   Prese pentru blotat paie si fan - baloti cilindrici    

44   Remorci pentru tractor 12  7 

45   Autovehicule pentru transport marfuri cu capacitate pana la 1,5 tone 17  30 

46   Autovehicule pentru transport marfuri cu capacitate peste 1,5 tone 43  132 

47   Care si carute 40   

48   Incarcatoare hidraulice    

49   Motopompe pentru irigat    

50   Aripi de ploaie cu deplasare manuala    

51   Instalatii de irigat autodeplasabile cu tambur si furtun    

52   Instalatii de irigat cu deplasare liniara    

53   Instalatii de irigat cu pivot    

54   Instalatii pentru muls mecanic 3  3 

55   Instalatii pentru prepararea furajelor   1 

56   Instalatii pentru evacuarea dejectiilor   1 

57   Instalatii / cazan pentru fabricat tuica / rachiu    

58   Alte utilaje, instalatii pentru agricultura si silvicultura, mijloace de transport    

59   Mori cu ciocanele    

60   Mori cu valturi    

61   Alte mori 2  2 
 

Constructii agricole - 2017 

Numar 
rand DENUMIREA CONSTRUCTIEI 

Gospodarii / 
exploatatii agricole 
fara pers. juridica 
cu domiciliul in 

localitate 

Persoane 
cu domiciliul 

in alte localitati 

Unitati cu 
personalitate juridica 
care au activitate pe 

raza localitatii 

1   Grajduri 19000  30424 

2   Patule 23100  850 

3   Magazii, hambare pentru cereale 700  1117 

4   Sura, fanar 350  495 

5   Remize, soproane 820  3100 
 
 

 
 

 2.4.4  Silvicultura 
 

Suprafata ocupata de paduri si alte terenuri forestiere este de 115 ha, reprezentand 3,32 % din suprafata 
teritoriului administrativ al comunei.  

Suprafata de 75 ha de padure apartine proprietatii publice a statului, iar 40 ha apartin proprietatii private a 
persoanelor fizice. 

Padurea, resursa naturala deosebit de importanta, o bogatie inestimabila, a determinat de-alungul timpului 
dezvoltarea activitatilor in domeniul silviculturii, exploatarii si prelucrarii lemnului. 

La nivelul comunei dinamica peisajului ne prezinta comasarea pădurilor în trupuri distincte, bine conturate 
teritorial (la nord si la sud). 

 Padurea, resursa naturala deosebit de importanta, o bogatie inestimabila, a determinat de-alungul timpului 
dezvoltarea activitatilor in domeniul silviculturii, exploatarii si prelucrarii lemnului. 

Pe langa masa lemnoasa, padurea ofera si alte resurse naturale importante ca fructe de padure, ciuperci 
comestibile, rachita pentru impletituri, mangal de bocsa, fond cinegetic. 

 

 2.4.5  Activitati  industriale , de  depozitare  si  transport  
 

Pe raza comunei Comisani isi au sediul sau puncte de lucru peste 30 agenti economici, cuprinzand societati 
comerciale, societati cu raspundere limitata, sau persoane fizice autorizate.  

Se remarca absenta infrastructurii de afaceri cu capital strain, aspect care are o pondere negativa in dezvoltarea 
economica a comunei. Totusi, resursele, pozitia geografica strategica si atitudinea pozitiva a administratiei publice 
locale fata de mediul de afaceri constituie un mediu favorabil atragerii de noi investitii strategice si crearii de noi 
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parteneriate public-private in vederea dezvoltarii economiei durabile a comunei Comisani, cresterii de noi si 
atractive locuri de munca pentru populatia localitatii si implicit cresterii calitatii vietii.  

Localizata intr-un mediu ecologic in Lazuri, Dambovita, la doar 80 km de Bucuresti si circa 300 km de cel mai 
important port al Romaniei, Constanta, pozitia geografica strategica a NIMET, la intersectia drumurilor comerciale 
dintre Asia-Africa-Europa, asigura posibilitatea de a oferi servicii in toata lumea. 
 NIMET este unul dintre cei mai mari producatori de bare si tevi din otel cromate dur, bare si tevi din otel 
nichelate si cromate dur, arbori de precizie si arbori prelucrati pe piata sistemelor de ridicare, incarcare si 
manipulare, care isi are sediul in satul Lazuri. NIMET  ofera o gama de produse executate cu instalatii moderne si 
tehnologii de ultima generatie. 

Societatea  comercială  “CHIMALTEX”  S.A isi desfasoara  activitatea  de  producţie  în  trei  secţii  dispersate  în 
 teritoriu  în  Târgovişte, Comişani şi  Moreni, iar  ponderea  cea mai mare a veniturilor  se  înregistrează  din 
 realizarea  de vopselele  în  dispersie  apoasă  pentru  construcţii, lacuri  acrilice  pentru  lemn  diluabile  cu  apă, 
lacuri  şi  vopsele  pe  bază  de  răşini  sintetice  diluabile  cu  solvenţi  organici,  vopsele  de  marcaj  rutier 
 diluabile  cu  apă, insonorizanţi  auto. Problema  actuală  de  bază  a  industriei  de  lacuri  şi  vopsele  este 
 poluarea  mediului. Dacă  până  în  1996  producţia  de  lacuri  şi  vopsele  a  S.C. CHIMALTEX  S.A.  era 
 concentrată  pe  produsele  pe  bază  de  răşini  sintetice  şi  solvenţi  organici, din  1996  societatea s-a orientat 
spre sortimentele care  folosesc  drept  diluant  apa. 

În  prezent  dezvoltarea  activităţii  societăţii  este  orientată  în  special  către   produsele   ecologice   şi   către   
tehnologiile   moderne   de   protejare  a  mediului  înconjurător (produsele  de  acoperire  diluabile  cu  apă  pentru 
 construcţii, lacurile  de  protecţie  diluabile  cu  apă  pentru  industria mobilei).   

 Alte activitati de tip industrial se desfasoara in general in cadrul unor societati private, dispunand de suprafete 
relativ mici de teren, situate dispersat pe teritoriul localitatilor comunei, in incintele locuintelor. 
 Activitatile se incadreaza in sfera serviciilor de tip industrial (mica industrie sateasca), in cadrul unor mici ateliere 
sau unitati de productie, depozitare si transport, in domeniile : agricol (achizitionare, depozitare, prelucrare produse 
animaliere, valorificare produse agricole), morarit si panificatie, constructii, transport rutier de persoane si marfuri, 
benzinarie (RBC), reparatii auto, reparatii-intretinere utilaje agricole, prestari servicii. 
 Pe teritoriul comunei se pot dezvolta activitati de acest tip, nepoluante, atata vreme cat exista disponibil de 
teren, cladiri si forta de munca. 
 Este necesara o identificare si reevaluare minutioasa a resurselor locale, a bazei materiale existente, a 
oportunitatilor si disponibilitatilor privind reactivarea, reabilitarea, revigorarea unor activitati traditionale, 
meserii, mestesuguri traditionale (morarit si panificatie, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, 
reparatii si intretinere utilaje si alte echipamente agricole, tamplarie, dulgherie, materiale de constructii, 
reparatii, reabilitare si construire locuinte, confectii metalice, croitorie, cojocarie, cismarie, frizerie, activitati 
ce se pot practica in asociatii familiale, in cadrul unor mici ateliere private), actiuni ce ar putea aduce 
beneficii economice multiple si ar putea absorbi forta de munca locala. 

 

 2.4.6  Activitati comerciale, prestari servicii, turism 
 

Comertul local a existat de la aparitia satelor pe aceste meleaguri. Satenii intreprinzatori se ocupau cu 
negustoria, vanzand si cumparand produse agricole, articole de imbracaminte si incaltaminte. Cu timpul si-au 
deschis in sate mici magazine, unde vindeau cele trebuincioase gospodariilor taranesti : gaz, lampi, felinare, sare, 
zahar, lumanari, tamaie, masline, bomboane, tigari bauturi alcoolice, incaltaminte si imbracaminte de oras pentru 
cei mai instariti, sau pentru salariati. In decursul timpului obiectele pentru vanzare s-au diversificat. 

Comertul, ramura a economiei care, chiar daca nu aduce multa plus valoare, are certa calitatea ca asigura multe 
locuri de munca .  
 Analizand lista agentilor economici cu activitate pe raza comunei COMISANI, constatam ca, exceptand cateva 
exemple, serviciile se limiteaza la activitatea comerciala cu amanuntul si alimentatia publica, de regula in magazine 
nespecializate, in incintele locuintelor individuale existente.  
 Sunt absente ramuri uzuale ale prestarilor de servicii care ar fi absorbit importanta forta de munca, nu exista 
firme specializate de constructii,  cismarie, etc. Prestarile de servicii sunt reprezentate si de benzinaria RBG GAS, 
service auto, moara, statie intretinere DJDP. 
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 Aceste activitati sunt reprezentate in toate localitatile comunei sub forma unor mici spatii comerciale si de 
alimentatie publica, dispuse echilibrat pe teritoriul localitatior, in fronturile strazilor principale, sau grupate in zonele 
centrale. 

In domeniul turismului s-au materializat pana in prezent putine activitati organizate, desi cadrul natural si 
construit ofera resurse importante (relief si peisaj variat, monumente istorice apartinand patrimoniului cultural de 
interes national si local). 

Cabana turistica „La Casa Verde” (care momentan are suspendata activitatea) se afla in intravilanul comunei 
Comisani judetul Dambovita, la 10 km de Targoviste si este accesibil de pe DJ 711, la intersectia cu Primaria 
Comisani.  
Cabana turistica “La Casa Verde” dispune de doua lacuri concesionate,cu o suprafata medie de 22 ha(luciu de apa 
si diguri), pentru pescuit si agrement ( lacurile sunt populate anual cu peste,crap romanesc,nobylis ,fithofag) ). 
In mijlocul unuia dintre cele doua lacuri este situata o insula pe care se afla amplasata cabana turistica „La Casa 
Verde”, casificata de Ministerul Turismului cu trei stele, cabana dispunand de un restaurant cu 55 locuri si 12 
camere cu grupuri sanitare proprii, dotate la standarde europene. -obiectivul a fost construit in anul 2004,partial prin 
Programul Sapard,este situata la 10 km de Municipiul Targoviste,Judetul Dambovita,si este amenajata cu destinatia 
"Cabana Turistica pentru pescuit sportiv." Pe malul de la intrare in complexul turistic “La Casa Verde”,este 
amenajata o terasa de vara,si o cladire compartimentata cu diverse functiuni;un alt corp de cladire (Parter +etj)este 
amenajat pe parter pentru bucatarie ,iar la etaj sunt amenajate camere pentru cazare personal;tot pe mal mai sunt 
anexe specifice activitatii de pescuit(magazii .depozite,grajduri animale,altele). Sunt 22 hectare de luciu de apa 
inclusiv diguri concesionate pe 49 de ani,din care s-au consumat cam 9 ani-au mai ramas 40 de ani de 
concesiune;in mijlocul lacului mare este amenajata o insula artificiala pe care este amplasata o constructie din lemn 
P+E+M ,cu destinatie de motel(sala de mese,bar ,bucatarie ,grupuri sanitare la parter si 12 camere de cazare la 
etaj si mansarda-cu bai proprii ,cu acces de pe mal pe o punte amenajata lunga de 240 ml, cu toate utilitatile si 
echipamentele necesare activitatii de alimentatie publica si hoteliera Cabana este clasificata de Ministerul turismului 
cu 3 Margarete, iar sala de mese cu 2 Margarete, exista licenta de acvacultura, precum si de piscicultura si 
autorizatie de mediu.Insula pe care este amplasat obiectivul are cca 450 mp; cele doua lacuri sunt separate si 
regularizate de un dig, iar perimetral celor doua lacuri sunt diguri cu teren concesionat cu latimea medie de 5-7 ml. 

 
 2.4.7  Lista agenti economici de pe teritoriul localitatilor comunei COMISANI 
 

SAT COMISANI 
SC PALESTRO         distilare , rafinare si mixarea bauturilor alcoolice 
SC ADMAD SRL        transport uri  rutiere  de  marfuri 
SC CRINA PRIPU        cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si a tuberculilor 
SC CRIS TRANS SRL       transporturi rutiere de marfuri 
SC GELIT COM TRANS SRL     transporturi rutiere de marfuri 
SC  KOUNDOURAKIS SRL     cultivarea legumelor si a pepenilor a radacinoaselor si a tuberculilor 
SC LOR TRANS SRL       transporturi rutiere de marfuri 
SC MERCATOR  SRL       intermedieri in comertul cu produse diverse 
SC MERPAN  SRL        fabricarea produselor de morarit 
SC STAR INTERNATIONAL SRL    fabricarea incaltamintei 
SC AGROZOOTEHNICA  SRL    activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) 
SC ARGAM  SRL        activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor ) 
SC ERRA GREEN  SRL  cultivarea cerealelor  (exclusiv orez ),plantelor leguminoase si a plantelor 

producatoare de seminte 
SC INOVET SRL        activitati veterinare 
SC BRANDI COM SRL  comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de 

produse alimentare , bauturi si tutun 
SC LEINAD NAVY 27 SRL     transporturi rutiere de marfuri 

SAT LAZURI 
M C AMUZA  TRANS       transporturi rutiere de marfuri 
SC ANDO SRL         activitati  veterinare 
SC AUTOCLAUSS  SRL      comert cu ridicarea de piese si accesorii pentru autovehicule 
SC GROUP ABI CONSULT SRL     lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
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SC LDP  D-TA         lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 
SC OCTAVIA TRANS SRL     transporturi rutiere de marfuri 
SC PANAROSA SRL       comert cu ridicata nespecializat  
SC VUP PROD SRL       fabricarea altor produse chimice 
SC GIMM IMPEX SRL       transporturi rutiere de marfuri 
SC M.F. PLAST SERV SRL     recuperarea materialelor reciclabile sortate 
SC NIMET SRL        fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice 
SC ROMBEER CRANGASU SRL    comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule  in magazine specializate 
SC STIM SERVICES SRL      intretinerea si repararea autovehiculelor  
SC PAVCOM  SRL        inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate   
 
 

 2.5  POPULATIA.  ELEMENTE  DEMOGRAFICE  SI  SOCIALE 
 

Demografia studiaza populatiile umane, urmarind, in principal, problematica referitoare la marimea acestora, la 
structurile lor dupa anumite caracteristici si la unele fenomene specifice, toate aceste aspecte fiind abordate atat 
sub unghi static – starea lor la un moment dat – cat si sub un unghi dinamic – schimbarea, evolutia. 
 Principalii factori de structurare ai demografiei sunt variabilele demografice: varsta, sexul, starea civila, statutul 
profesional/ocupatia, tipul de rezidenta, etnia, nationalitatea, religia, nivelul de scolarizare al populatiei studiate, etc. 
  Fenomenele demografice apar ca o forma de manifestare a unei mase de evenimente demografice, intr-o 
perioada scurta de timp, de regula un an. 
 Cele mai importante cupluri evenimente-fenomene cu influenta demografica sunt: decesele-mortalitatea, 
nasterile-natalitatea (fertilitatea), casatoriile-nuptialitatea, divorturile-divortialitatea, imigratiile-migratia, la fel de 
importante fiind mobilitatea sociala sau teritoriala. 
 

 2.5.1  Evolutia  populatiei 
            

Principalii factori de structurare ai demografiei sunt variabilele demografice: varsta, sexul, starea civila, statutul 
profesional/ocupatia, tipul de rezidenta, religia, nivelul de scolarizare, etc, fenomenele demografice aparand ca o 
forma de manifestare a unei mase de evenimente demografice, intr-o perioada scurta de timp, de regula un an. 

Cele mai importante cupluri de evenimente - fenomene demografice sunt: decesele-mortalitatea, corelat cu 
nasterile-natalitatea (fertilitatea), casatoriile (nuptialitatea), corelat cu divorturile (divortialitatea), imigratiile corelat cu 
migratia, la fel de importante fiind mobilitatea sociala sau teritoriala. 

Conform recensamantului populatiei si locuintelor din anul 2011 s-au inregistrat un numar de 5400 locuitori, din 
care 2659 barbati si 2741 femei. 

Evolutia populatiei comunei Comisani la nivelul tuturor satelor componente: 

Populatie 2010 
(persoane) 

2011 
(persoane) 

2012 
(persoane) 

2013 
(persoane) 

2014 
(persoane) 

2015 
(persoane) 

Total 5303 5337 5313 5296 5280 5238 

Masculin 2621 2637 2626 2617 2610 2585 
Feminin 2682 2700 2687 2679 2670 2653 

      Sursa datelor: Tempo on line 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 
 

Evolutie spor natural             Sursa datelor : recensamant 2011-DJS Dambovita 
 

Miscarea naturala a populatiei este un fenomen biologico-social, aflat sub influenta unor evenimente 
demografice pure (nasterea si decesul), exprimand procesul de reinnoire al populatiei. 

Prin dinamica populatiei se intelege totalitatea modificarilor ce determina numarul populatiei, structura si 
raspandirea populatiei unui teritoriu, intr-un anumit interval de timp, ca urmare a nasterilor, a deceselor, a imigrarilor 
si emigrarilor si trebuie privita sub doua aspect : 

→ ca miscare naturala (mobilitate demografica); 
→ ca mobilitate teritoriala (migratii) 
Indicatorul care sintetizeaza miscarea naturala a populatiei este sporul natural (An = N-M unde N este numarul 

nascutilor vii, iar M numarul deceselor) In majoritatea tarilor lumii natalitatea continua sistematic tendinta de 
scadere, apropiindu-se de nivelul mortalitatii si coborand uneori sub acesta.  

Factorii principali care influenteaza natalitatea sunt: 
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•Gradul dezvoltarii economice – care determina conditiile de viata ale populatiei; 
•Locul femeii in societate, nivelul ei de instruire, de implicare in activitati socio-economice; 
•Practica religioasa; 
•Cadrul legislativ – care poate cuprinde masuri menite sa incurajeze sau sa descurajeze natalitatea; 
•Structura pe grupe de varsta si sexe. 
La nivelul comunei Comisani, o analiza integrata a indicatorilor ce definesc sporul natural pe intervalul de 

referinta 2012 – 2015, arata astfel: 

Indicator 2012 
(persoane) 

2014 
(persoane) 

2015 
(persoane) 

Nascuti vii in localitate 36 35 26 

Decedati in localitate 65 76 74 

Spor natural -29 -41 -48 
Sursa datelor: Tempo on line 2012 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

  

 Analizand comparativ situatia natalitatii cu cea a mortalitatii, se observa ca sporul natural are o valoarea 
negativa in cursul perioadei analizate, cu o accentuata tendinta de crestere.. 
 In aproximativ 70% din tarile UE, speranta de viata la nastere a depasit 80 ani pentru femei si 77 de ani pentru 
barbati, in intervalul 2005-2012. Franta a avut cea mai mare speranta de viata la nastere pentru femei (84,4 ani), in 
timp ce Suedia a avut cea mai mare speranta de viata la nastere pentru barbati (78,8 ani). La celalalt capat al 
scalei, speranta de viata la nastere in UE a fost cea mai mica in Romania pentru femei (76,2 ani) si in Lituania 
pentru barbati (65,1 ani). 

Teritoriul 
Speranta de viata 

Barbati Femei Populatia generala 

Media UE 80,8 74,3 77,6 
Romania 76,2 69,2 72,7 
Elvetia 84,2 79,1 81,7 
Islanda 83,3 79,5 81,4 
Italia 84,0 78,4 81,2 
Franta 84,4 77,2 80,8 
Spania 84,1 77,5 80,8 
Norvegia 82,8 78,1 80,2 
 
 

Mortalitate infantila 
Un alt indicator este mortalitatea infantila care reprezinta frecventa deceselor sub 1 an, raportata la totalul 

nascutilor-vii dintr-o perioada determinata. Si acest indicator este puternic influentat de factori sociali, economici, 
sanitari si educationali. Pentru perioada analizata (2002 – 2011) nu s-au putut obtine informatii suficiente pentru 
cuantificarea evolutiei mortalitatii infantile. 
 Rata mortalitatii infantile reprezinta frecventa deceselor sub un an, raportata la totalul nascutilor vii dintr-o 
perioada determinata (de obicei un an calendaristic). Importanta acestui fenomen demografic deriva din faptul ca el 
este si un indicator al calitatii vietii, fiind direct influentat de factori socio-economici precum accesul la serviciile de 
sanatate si nivelul de educatie, dar si de factori ecologici. 

Rata mortalitatii infantile pe medii de rezidenta, pe judet    
 

MEDII DE 
REZIDENTA 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Decedati sub 1 an la 1000 nascuti vii 

URBAN 12 12,9 10,3 7,7 11,3 5,4 6,7 10,5 8 9,4 2,9 4 4,7 

RURAL 15,5 16,2 16,3 16,5 14,4 9,1 12,4 13,4 8,3 7,1 8,3 7,3 8,8 

TOTAL JUDET 14,5 15,3 14,6 13,8 13,4 8 10,6 12,5 8,2 7,8 6,7 6,3 7,6 
                                                                             

Sursa datelor: Baza TEMPO – Online – serii de timp, Institutul National de Statistica 
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 Rata mortalitatii infantile este mai mare in mediu rural, in ultimii 10 ani o valoare mare se inregistreaza in 
2005 (16,5 ‰), iar cea mai mica valoare in 2011(7,1 ‰) . 

 

 Fertilitatea, exprimata prin rata de fertilitate, este un indicator ce masoara frecventa nascutilor vii in raport cu 
numarul femeilor de varsta fertila (15-49 ani) in cursul unei perioade de timp determinate, de obicei un an.            

Sporul natural (+/- Sn = Nascuti vii - Decese)  este un indicator care reflecta echilibrul existent intre cele doua 
fenomene : natalitate si mortalitate. El evidentiaza crestere naturala a unei populatii si se calculeaza ca diferenta 
intre numarul de nasteri si cel de decese care au avut loc intr-un an raportata la volumul populatiei. Un spor natural 
pozitiv poate fi compensat de un spor migratoriu negativ, ceea ce face ca volumul populatiei sa ramana constant 
desi se inregistreaza o crestere naturala a acesteia.  

Evolutia volumului populatiei este influentata nu doar de miscarea naturala a acesteia, ci si de miscarea 
migratorie. Migratia reprezinta totalitatea stabilirilor si plecarilor cu domiciliu inregistrate la nivelul unei unitati 
administrativ-teritoriale. Daca inainte de 1989 fluxurile migratorii interne erau orientate dinspre sat spre oras, 
situatia s-a inversat dupa 1997 - numarul celor care se stabilesc in sat fiind mai mare decat al celor care se 
stabilesc la oras. Tendinta actuala este de migratie a populatiei, cu domiciliul sau resedinta, si se manifesta dinspre 
centrele urbane catre periferia lor.  

Migratia populatiei 
Prin miscare migratorie intelegem deplasarea populatiei in teritoriu, care presupune depasirea unei granite 

administrativ–teritoriale. Populatia unei comune (mai ales a uneia suburbane) isi modifica numarul si ca urmare a 
intrarilor si iesirilor determinate de imigrari si emigrari in ambele sensuri (din si inspre marele oras). 

Migratia – fenomenul de deplasare a unor multimi de persoane dintr-o arie teritoriala in alta, urmata de 
schimbarea de domiciliu si/sau incadrarea intr-o forma de activitate in zona de sosire. 

In cea mai mare parte a cazurilor, o mobilitate teritoriala este insotita de, sau genereaza o mobilitate sociala, 
schimbarea statutului social al persoanelor migrante. 

Efectele migratiei asupra populatiei de origine – exemplu: atunci cand este antrenat un numar mare de 
persoane, in general de varsta tanara, poate provoca, in populatia de origine, un deficit de forta de munca, slabirea 
activitatilor, scaderea natalitatii, imbatranire demografica, etc.  

Situatia populatiei din aria de primire poate fi si ea influentata in ambele sensuri: in perioadele de crestere 
economica, imigrantii contribuie la completarea necesarului fortei de munca, dar, in perioade de recesiune, participa 
la ingrosarea randurilor somerilor, fiind cei mai expusi la concediere si determina un consum suplimentar de 
resurse. 

Principalele date legate de indicatorii de evolutie a miscarii migratorii sunt : 

Indicator 2010 
(persoane) 

2011 
(persoane) 

2012 
(persoane) 

2013 
(persoane) 

2014 
(persoane) 

2015 
(persoane) 

Stabilire de domiciliu in Comisani 4 4 3 11 5 67 

Plecari cu domiciliul din Comisani 27 16 18 29 39 73 

Spor migratoriu -23 -12 -15 -18 -34 -6 

Sursa datelor: Tempo on line 1998 – 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 
 

Analizand comparativ situatia intrarilor (cu domiciliul) in comuna, cu cele a iesirilori, se observa ca evolutia 
sporului migrator este negativa. 

Factorii sociali care influenteaza migratia pot fi sintetizati astfel: 
 Ridicarea standardului de viata al oamenilor – mobilitatea sociala;  
 Modernizarea habitatului rural;  
 Dezvoltarea mijloacelor de transport individual si colectiv;  
 Accesul la informatie 
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 2.5.2  Structura populatiei 
 

Distributia populatiei pe localitati, pe sexe si pe principalele grupe de varsta      
                      Sursa datelor : Recensamant 2011-DJS Dambovita 
 

DENUMIRE SAT POPULATIA 
STABILA BARBATI FEMEI 

GRUPE DE VARSTA 
0 – 14 ani 
nr.        % 

15 – 59 ani 
nr.        % 

60 ani si peste   
nr.        % 

LAZURI 1920 965 955 252 13,00 1187 61,82 481 25,05 

COMISANI 3480 1694 1786 520 14,94 2137 61,41 823 23,65 

          

TOTAL 5400 2659 2741 772 14,30 3324 61,55 1304 24,15 
 

Populatia stabila a comunei, dupa stare civila legala – ambele sexe :        Sursa datelor : recensamant 2011 
Populatia stabila totala : .5400 locuitori, din care : 
- necasatoriti  : 1895    - casatoriti :2801 
- divortati :  140    - vaduvi : 564 
Populatia pe sexe, dupa etnie :                                                Sursa datelor : recensamant 2011 
Total ambele sexe    5400 locuitori, din care :     
5294 romani 
3 romi 
4 sarbi 
Populatia dupa religie - ambele sexe :                             Sursa datelor : recensamant 2011 

Total ambele sexe:  5400 locuitori, din care :      
4747 –ortodoxa 
182-penticostala 
269-adventista de ziua a 7-a 
75-crestina dupa Evanghelie 
8- evanghelica 
4- romano-catolica  
 

Populatia de 10 ani si peste pe sexe, dupa nivelul de educatie      Sursa datelor : recensamant 2011 
 

Sexul Populatia de  
10 ani si peste 

Invatamant 
superior 

Postliceal 
si de maistri Secundar Primar Fara scoala 

absolvita Nedeclarat 

Ambele sexe 4923 345 65 3520 863 130  
Masculin 2397 149 22 1860 332 34  

Feminin 2526 196 43 1660 531 96  
 
 

 2.5.3  Resursele umane - piata muncii 

 

 Datele statistice furnizate de Institutul National de Statistica prin Baza TEMPO privind resursele de 
munca ale judetelor din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, implicit a judetului Dambovita, sunt 
prezentate comparativ pentru anii 2002 - 2011 in care regasim urmatorii indicatori in cifre absolute: 
 ● Resursele de munca reprezinta acea categorie de populatie care dispune de ansamblul capacitatilor fizice 
si intelectuale care ii permit sa desfasoare o munca utila in una din activitatile economiei nationale si includ: 
populatia in varsta de munca, apta de a lucra (barbati de 16 - 62 ani si femei de 16 - 57 ani), precum si persoanele 
sub si peste varsta de munca aflate in activitate. 
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Populatia activa si inactiva pe sexe          Sursa datelor : recensamant 2011 - DJS Dambovita 
 

SEXUL 
POPULATIA 

STABILA 
TOTAL 

POPULATIE ACTIVA 
POPULATIA 
INACTIVA 

TOTAL TOTAL 
din care : 

POPULATIA 
OCUPATA SOMERI 

Ambele sexe 5400 2706 2609 97 2694 

Masculin 2659 1501 1442 59 1158 

Feminin 2741 1205 1167 38 1536 
 

� Populatia activa totala a comunei COMISANI este de 2706 locuitori, reprezentand 50,11 % din 
populatia totala stabila a comunei. 
� Populatia ocupata : 2609 
� Someri : (in cautarea primului loc de munca sau in cautarea unui alt loc de munca) - 97 
� Populatia inactiva totala : (elevi-studenti, pensionari, casnice, intretinuti de alte persoane, intretinuti de 
stat sau de organizatii private, alte situatii) - 2694 

 

Populatia activa pe sexe si grupe de varsta       Sursa datelor : recensamant 2011 - DJS Dambovita 
 

Sexul 
Populatia 
activa 
total 

GRUPA DE VARSTA 

15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50-54 ani 55-59 ani 60-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75 ani si 
peste 

Ambele 
sexe 2706 39 245 250 308 339 359 241 235 204 142 96 101 147 

Masculin 1501 25 158 152 160 176 184 143 124 112 85 57 55 70 

Feminin 1205 14 87 98 148 163 175 98 111 92 57 39 46 77 
 

 ● Populatia activa civila (2706) caracterizeaza oferta potentiala de forta de munca si gradul de ocupare a 
populatiei cuprinzand populatia ocupata civila (2609) si somerii inregistrati (97). 
 ● Populatia ocupata civila cuprinde toate persoanele care au o ocupatie aducatoare de venit, pe care o 
exercita in mod obisnuit in una din activitatile economiei nationale fiind incadrate intr-o activitate economica sau 
sociala (cu exceptia cadrelor militare si a persoanelor asimilate acestora, a salariatilor organizatiilor politice si a 
detinutilor) in baza unui contract de munca sau in mod independent, in scopul obtinerii unor venituri sub forma de 
salarii, plata in natura, etc. 
 

Populatia ocupata pe sexe in activitati ale economiei nationale                   Sursa datelor : recensamant 2011 
 

SEXUL 

POPULATIA 
STABILA 

OCUPATA 
TOTAL 

 

Agricultura, 
Silvicultura, 

Pescuit 

 
 

Pescuitul si 
Piscicultura 

Industria 
extractiva 

Industria 
prelucratoare 

Productia 
si furnizarea de 
energie electrica 

si termica, 
gaze, apa calda, 
aer conditionat 

Constructii 

Ambele sexe 2609 1000 23 7 270 30 324 
Masculin 1442 496 15 7 174 25 307 

Feminin 1167 504 8  96 4 16 
 

ACTIVITATI ALE ECONOMIEI NATIONALE 

Comert cu ridicata 
si cu amanuntul, 

reparatii autovehicule si 
motociclete 

Transport si 
depozitare 

Hoteluri si 
restaurante 

Informatii si 
comunicatii 

Intermedieri 
financiare si 

asigurari 

Tranzactii 
imobiliare 

Activitati profesionale 
Stiintifice si tehnice 

217 148 34 10 13 4 - 

108 125 11 7 4 - - 

109 23 23 3 9 3 - 
 

Administratie publica si aparare, 
asigurari sociale din sistem public Invatamant 

Sanatate si 
asistenta sociala 

Serv. colect. 
sociale si 
personale 

Activitati ale gospodariilor 
private 

Activitati ale organizatiilor si 
Organismelor extrateritoriale 

43 84 70 72 209 - 

20 22 12 65 12 - 

23 62 58 7 195 - 
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Se constata ca din totalul populatiei ocupate, ponderea cea mai mare o detine populatia ocupata in agricultura, 
silvicultura si piscicultura (38,32 %), urmata de cea ocupata in constructii (12,42 %) si in comert (8,32 %). 
 ● Salariatii sunt persoanele care-si exercita activitatea pe baza unui contract de munca intr-o unitate 
economica sau sociala - indiferent de forma ei de proprietate - sau la persoane particulare, in schimbul unei 
remuneratii sub forma de salariu, platit in bani sau natura, sub forma de comision etc. 
 Numarul mediu de salariatii ai judetului Dambovita a inregistrat, in perioada 2008-2011, o scadere cu 
aproximativ 13000 persoane. Astfel, in 2011 salariatii reprezentau 20,4% din resursele de munca ale judetului si 
34,4% din populatia activa. Cea mai mare parte a salariatilor din judet (28,6%) sunt angajati ai unor unitati 
economice, al caror principal domeniu de activitate se incadreaza in industria prelucratoare. Urmeaza, in ordine 
descrescatoare a ponderii din totalul salariatiilor, activitatile de comert (16,2%), si invatamant (11,2%). 
 

Numar mediu de salariati la nivelul comunei COMISANI 
 

Anul 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nr.salariati 235 209 111 127 145 362 297 286 366 378 390 465 513 

Sursa datelor: Baza de date TEMPO - Online – Serii de timp, Institutul National de Statistica 
 

Dupa cum se poate observa, efectivul de salariati inregistreaza valori medii anuale in crestere spre sfarsitul 
intervalului, dupa perioade de scaderi mai semnificative in anii 2005 - 2007. 
 ● Somerii inregistrati reprezinta persoanele apte de munca, ce nu pot fi incadrate din lipsa de locuri de munca 
disponibile si care s-au inscris la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.  

Efectele crizei economice instalate in Romania la inceputul anului 2009 devin tot mai vizibile dupa jumatatea 
anului 2009, ritmul de crestere al numarului de someri inregistrati devenind tot mai alert, iar fenomenul este mult 
mai intens la nivelul urbanului decat la nivel ruralului. 
 Incepand cu 1 martie 2002 a intrat in vigoare Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 
stimularea ocuparii fortei de munca. In sensul prevederilor noii legi, somer inregistrat este persoana care 
indeplineste cumulativ urmatoarele conditii : 
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de 
pensionare; 
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci; 
c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici 
decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in 
vigoare; 
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca; 
e) este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 
 

 Asimilatii somerilor sunt : 
- absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap, in varsta de 
minim 16 ani, care, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire, nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit 
pregatirii profesionale; 
- persoanele care inainte de efectuarea stagiului militar nu au fost incadrate in munca si care, intr-o perioada de 30 
de zile de la data lasarii lor la vatra nu s-au putut incadra in munca.  

 

Numar someri la nivelul comunei COMISANI 
 

Luna / An 
Decembrie 

2010 
Decembrie 

2011 
Decembrie 

2012 
Decembrie 

2013 
Decembrie 

2014 
Decembrie 

2015 

Ambele sexe 142 71 80 105 113 71 

Masculin 100 42 48 70 58 39 

Feminin 42 29 32 35 55 32 

Sursa datelor: Baza TEMPO – Online – serii de timp, Institutul National de Statistica 
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2.6  CIRCULATIE SI TRANSPORTURI 
 

Circulatia mijloacelor de transport rutier de marfuri si calatori, pe teritoriul administrativ al comunei, dar si in afara 
acestuia, legatura cu municipiul TARGOVISTE - resedinta de judet, cu celelalte UAT-uri si localitati invecinate, cu 
reteaua generala de localitati din Regiunea de dezvoltare SUD-MUNTENIA, se asigura prin intermediul drumurilor : 
DJ 711, DC 50 si DC 51. 
 

 Principalele cai de comunicatie rutiera la nivel teritorial, sunt reprezentate de urmatoarele drumuri, cu 
specificarea lungimii totale in km, a lungimii tronsoanelor pe tipuri de imbracaminti si pe stare de viabilitate, a 
fiecaruia : 

 

 DRUMURI  JUDETENE : 

DJ 711 :   Targoviste (DN 71) – Baleni Romani – Dobra – Bilciuresti – Cojasca – Bujoreanca (DN 1A); 
asigura accesul in comuna Comisani dinspre municipiul Târgoviste, respectiv municipiul Bucuresti (se desprinde din 
DN 1A pe teritoriul localitatii Bujoreanca)  
lungime totala in teritoriul administrativ este de  7,23 km, asfaltat, stare B. 

 

 DRUMURI  COMUNALE : 

DC 50 :   Vacaresti (DJ 721) – Lazuri (DJ 711); 
 lungime totala in teritoriul administrativ este de  1,39 km, asfaltat, stare B 
DC 51 :   Comisani (DJ 711) – Habeni (DJ 711B) ; 
lungime totala in teritoriul administrativ este de  2,77 km, asfaltat, stare B . 
 

 DRUMURI  LOCALE : 
 

Circulatia locala se desfasoara pe strazi principale si secundare, din care : drumuri majoritatea asfaltate 
recent; foarte putine drumuri slab implietruite, sau de pamant, in stare mediocra si rea, cu infrastructura si 
elemente geometrice necorespunzatoare in profil transversal si longitudinal, fara santuri de scurgere a 
apelor pluviale, fara trotuare.   

Intersectiile principale necesita lucrari de redimensionare, reamenajare si echipare cu elementele specifice 
pentru fluidizarea si siguranta circulatiei.  

 

 Traversarile peste cursurile de apa se realizeaza pe podete sau punti dintre care unele necesita reparatii 
importante, reabilitare, modernizare.  

 

 TRAFICUL GREU DE TRANSPORT MARFA se desfasoara preponderent pe traseul DJ 711. 
 

 TRANSPORTUL IN COMUN (transportul interurban de persoane), se desfasoara pe DJ 711, cu mijloacele de 
transport specifice, avand capacitate minima da 10 sau 23 locuri, apartinand unor firme de transport autorizate.  
 Statiile pentru calatori sunt amplasate pe traseul drumului judetean, statiile de calatori beneficiaza de amenajari 
specifice satisfacatoare. 

 

 PARCAJELE PUBLICE de zona centrala si cele aferente unor obiective de interes public nu sunt amenajate 
corespunzator, desi exista disponibilitati de teren in acest scop. Anumite obiective de interes public beneficiaza de 
spatii pentru parcarea autovehiculelor in incintele proprii sau in zonele adiacente, pe domeniul public. Exista insa, 
unele obiective publice si anumite obiective economice care nu dispun de spatiu pentru amenajarea de parcaje. 

 

Traseele de drum ce necesita reabilitare - modernizare cu prioritate, precum si disfunctionalitatile legate 
de traversarile peste cursuri de apa, ori intersectii ce necesita amenajari specifice, sunt marcate pe Plansa 
2 "Situatia existenta-Disfunctionalitati". 
 
 

CAI DE COMUNICATIE FEROVIARA : 
 

 Traficul feroviar este asigurat pe CF Titu — Pietrosita, cele mai appropriate statii fiind reprezentate de gara 
Nucet si halta Vacaresti. 
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2.7  INTRAVILAN  EXISTENT.  ZONE  FUNCTIONALE.  BILANT  TERITORIAL 
 
 

 2.7.1  Intravilan existent 
 

INTRAVILANUL EXISTENT este constituit din teritoriul intravilan al localitatilor comunei, conform ultimului PUG 
si Regulament aferent, aprobat prin HCL nr. 1 / 31.01.2005, la care s-au adaugat o serie de alte trupuri (terenuri 
construite, sau destinate constructiilor si amenajarilor), ce au facut obiectul unor Planuri Urbanistice Zonale, 
elaborate si aprobate ulterior, prin Hotarari ale Consiliului Local al comunei COMISANI. 

Suprafetele de teren cuprinse in teritoriul intravilan existent, pe localitati, raportate la total intravilan comuna  
sunt urmatoarele : 

COMISANI               259,73 ha – 65,92 %   
LAZURI               134,25 ha  – 34,08 % 

 Suprafata totala a intravilanului existent aprobat este de 393,98 ha si reprezinta 11,37 % din suprafata 
teritoriului administrativ al comunei (3464 ha). 

Pe plansa nr. 2 - "SITUATIA EXISTENTA-DISFUNCTIONALITATI" si in "Bilantul teritorial", este prezentata 
in detaliu structura functionala existenta a fiecarui sat component al comunei, cu evidentierea limitei 
teritoriului intravilan existent precum si a propunerilor de modificare (extideri sau restrangeri), ca urmare a 
unor solicitari exprimate de reprezentantii comunitatii locale (administratia publica), sau la cererea unor 
dezvoltatori privati interesati.  

Solicitarile de modificare vizeaza de asemenea includerea in intravilan a unor obiective existente 
realizate dupa aprobarea PUG anterior (cu sau fara alte documentatii de urbanism aprobate), a unor 
amplasamente rezervate pentru echipamentele tehnico-edilitare, sau pentru dezvoltarea unor activitati 
economice. 

 
 2.7.2  Zone  functionale 
 

■  Li - Zona pentru locuinte si functiuni complementare este constituita din parcele cu locuinte individuale pe 
lot, cu regim de inaltime predominant parter, terenuri cu constructii existente (curti constructii), precum si terenuri 
agricole in intravilan, destinate dezvoltarii zonei rezidentiale intr-o etapa indepartata. 
 Zona este constituita, la satul Comisani, dintr-un trup principal si patru trupuri izolate, iar la satul Lazuri, dintr-un 
trup principal si patru trupuri izolate. 
 Satul de vale manifestă o tendinţă de aliniere în părţile de la contactul luncilor cu terasele sau cu interfluviile. 
 Majoritatea locuintelor existente sunt executate din materiale durabile, iar anexele gospodaresti sunt realizate in 
cea mai mare parte din lemn sau din zidarie. 
 Starea fizica a fondului construit este predominant buna si mediocra. 

 

Cladiri, locuinte, camere de locuit, suprafata camerelor  Sursa datelor : Recensamant 2011 - DJS Dambovita 
 

LOCALITATEA Numarul 
cladirilor 

Locuinte 
conventionale 

Numarul 
camerelor 

Suprafata 
camerelor 

COMISANI 2411 1437 5750 14,35 

LAZURI 1356 809 3234 14,4 

TOTAL COMUNA 3767 2246 8984 - 
 

Suprafetele ocupate de aceasta functiune L - locuinte si functiuni complementare (curti constructii si terenuri 
agricole destinate locuirii) - pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan existent al fiecarei localitati, se 
prezinta astfel : 

 COMISANI                 78,37 ha – 30,17 %   
LAZURI             45,63 ha  – 33,99 %        

Suprafata aferenta functiei de locuire la nivelul comunei (curti constructii si terenuri neconstruite), conform este 
de 124,00 ha, reprezentand functiunea cu a doua pondere din intravilanul existent – 31,47 %. 
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■ IS - Zona pentru institutii publice si servicii de interes general 
cuprinde o gama larga de activitati (administratie, activitati financiar-bancare, posta si telecomunicatii, servicii de 
sanatate si asistenta sociala, cultura si culte, invatamant si educatie, comert, alimentatie publica, prestari servicii, cu 
toate constructiile si amenajarile exterioare aferente) si se prezinta, fie grupate ca un nucleu situat intr-un sector 
mai dezvoltat al localitatii, fie sub forma unor obiective izolate, distribuite relativ echilibrat in vatra satului, amplasate 
de regula la strazile principale. 
  Zona centrala, reprezinta o structura urbanistica complexa, cu functii polarizatoare specializate (materiala, 
culturala, simbolica si reprezentativa) capabile de a satisface o serie de necesitati ale colectivitatii. 
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (IS), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan existent al 
fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                 2,57 ha – 0,99 %   
LAZURI             1,24 ha  – 0,92 %        

Suprafata ocupata de aceasta functiune la nivelul comunei, este de 3,81 ha reprezentand 0,97 % din suprafata 
totala a teritoriului intravilan existent . 
 
■ ID - Zona pentru activitati industriale, de depozitare si transport  
include o serie de amplasamente pe care functioneaza deferite obiective economice precum si terenurile rezervate 
pentru dezvoltarea activitatilor, prevazute in documentatii de urbanism aprobate, sau alte amplasamente pentru 
care au existat solicitari ale unor investitori privati. 
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (I), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan existent, al 
fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                 4,62 ha – 1,78 %   
LAZURI             6,56 ha  – 4,89 %        

Suprafata ocupata de aceasta functiune la nivelul comunei, este de 11,18 ha reprezentand 2,84 % din 
suprafata totala a teritoriului intravilan existent . 
 
■ A - Zona pentru activitati agricole si silvice este destinata dezvoltarii activitatilor agricole (cultura plantelor si 
cresterea animalelor), spatii de productie si depozitare, ateliere de reparatii intretinere utilaje, pe terenuri proprietate 
privata, in cadrul incintelor actuale, sau pe alte amplasamente. 
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (A), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan existent, al 
fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

COMISANI                 10,42 ha – 4,01 %   
                     LAZURI                0,53 ha  – 0,39 %        
Suprafata ocupata de aceasta functiune la nivelul comunei, este de 10,95 ha reprezentand 2,78 % din 
suprafata totala a teritoriului intravilan existent . 
 

■ GC - Zona pentru obiective de gospodarie comunala, cimitire  
este reprezentata de spatii amenajate pentru precolectarea si depozitarea temporara a deseurilor menajere si 
stradale (platform gospodaresti), in toate localitatile, precum si cimitire.  
Cimitirele existente sunt integrate in vetrele localitatilor . 
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (GC), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan existent 
al fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                   0,56 ha – 0,22 %   
                   LAZURI                    0,31 ha  – 0,23 %        
Suprafata ocupata de aceasta functiune la nivelul comunei, este de 0,88 ha reprezentand 0,22 % din suprafata 
totala a teritoriului intravilan existent . 
 

■ SP - Zona pentru spatii verzi, agrement si sport, plantatii de protectie  
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (V), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan existent, al 
fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                   1,12 ha – 0,43 %   
LAZURI                   0,07 ha  – 0,05 %        
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Suprafata ocupata de aceasta functiune la nivelul comunei, este de 1,19 ha reprezentand 0,30 % din suprafata 
totala a teritoriului intravilan existent . 
 

■ C - Zona pentru circulatie rutiera si pietonala cu amenajarile aferenta  
este reprezentata de drumurile judetene si drumurile comunale, de strazile principale si secundare de pe teritoriul 
localitatilor, cu toate amenajarile specifice aferente, statii pentru mijloacele de transport in comun, parcaje, garaje, 
zone verzi.   
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (CRP), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan existent 
al fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                  19,94 ha – 7,68 %   
LAZURI                   12,35 ha  – 9,20 %        

Suprafata ocupata de aceasta functiune la nivelul comunei, este de 32,29 ha reprezentand 8,20 % din 
suprafata totala a teritoriului intravilan existent . 
 

■ TH - Zona cursuri si oglinzi de apa 
In teritoriul intravilan al localitatilor sunt incluse in mod inevitabil si alte categorii de terenuri precum cele acoperite 
de cursuri de apa, torenti, impreuna cu amenajarile specifice aferente, cu zonele de protectie perimetrale, plantatii 
de protectie, etc. 
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (TH) pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan existent al 
fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                   2,35 ha – 0,90 %   
LAZURI                    1,17 ha  – 0,87 %        

Suprafata ocupata de aceasta functiune la nivelul comunei, este de 3,52 ha reprezentand 0,89 % din suprafata 
totala a teritoriului intravilan existent . 
 
■ TE - Zona constructii tehnico-edilitare 
este reprezentata de suprafetele pe care sunt amplasate: SRMP, SE, GA + 2 puturi folosite pentru alimentarea cu 
apa a comunei Comisani, dar si GA + 5 puturi folosite pentru alimentarea cu apa a municipiului Targoviste 

COMISANI                                –   
LAZURI                    0,65 ha  – 0,48 %        

Suprafata ocupata de aceasta functiune la nivelul comunei, este de 0,65 ha reprezentand 0,16 % din suprafata 
totala a teritoriului intravilan existent . 
 
■ Terenuri agricole, terenuri neconstruite, neproductive, destructurate, degradate, incluse in intravilan. 
 Teritoriul intravilan existent al localitatilor, cuprinde, in vetrele de sat, si o rezerva mare de terenuri avand 
categoria de folosinta « agricol » (arabil, pasuni, vii, livezi), precum si alte terenuri destructurate, degradate, lasate 
in paragina (neconstruite sau cu constructii ruinate), terenuri pe care s-au desfasurat diverse activitati (in prezent 
partial sau total sistate). Aceste categorii de terenuri incluse in intravilanul existent constituie, in mare parte, rezerve 
pentru dezvoltarea zonei rezidentiale (locuinte si functiuni complementare), sau pentru diverse alte activitati dintre 
care unele stabilite prin Planuri Urbanistice Zonale elaborate si aprobate anterior. 

 

Suprafetele ocupate de terenurile agricole pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan existent al fiecarei 
localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                 137,06 ha – 52,77 %   
LAZURI                    65,70 ha  – 48,94 %        

Suprafata ocupata de aceasta functiune la nivelul comunei, este de 202,75 ha reprezentand 51,46 % din 
suprafata totala a teritoriului intravilan existent 
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 2.7.3  Bilant teritorial 
   

Bilantul teritorial s-a intocmit prin planimetrarea tuturor zonelor functionale, constituite pe un suport 
topografic digital nou. 

 

BILANT INTRAVILAN EXISTENT SAT COMISANI 
Nr. 
Crt. ZONE FUNCTIONALE SUPRAFATA    

(ha) 
PROCENT                                      

(% din total intravilan) 
1 ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE  78,37 30,17% 

2 ZONA UNITATI AGRICOLE 10,42 4,01% 

3 ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 4,62 1,78% 

4 ZONE VERZI,DE PROTECTIE SI AMBIENTALE 1,12 0,43% 

5 ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 2,57 0,99% 

7 ZONA CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT RUTIER 19,94 7,68% 

8 ZONA GOSPODARIE COMUNALA - CIMITIRE 0,56 0,22% 

9 ZONA TERENURI AGRICOLE 137,06 52,77% 

10 ZONA CURSURI DE APA 2,35 0,90% 

11 TERENURI NEPRODUCTIVE 2,72 1,05% 

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 259,73 100,00% 
 

BILANT INTRAVILAN EXISTENT SAT LAZURI 
Nr. 
Crt. ZONE FUNCTIONALE SUPRAFATA    

(ha) 
PROCENT                                       

(% din total intravilan) 
1 ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE  45,63 33,99% 

2 ZONE VERZI,DE PROTECTIE SI AMBIENTALE 0,07 0,05% 

3 ZONA UNITATI AGRICOLE 0,53 0,39% 

4 ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE 6,56 4,89% 

5 ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 1,24 0,92% 

6 ZONA GOSOPODĂRIE COMUNALĂ ŞI CONSTRUCŢII TEHNICO-
EDILITARE 0,65 0,48% 

7 ZONA CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT RUTIER 12,35 9,20% 

8 ZONA GOSPODARIE COMUNALA - CIMITIRE 0,31 0,23% 

9 ZONA TERENURI AGRICOLE 65,7 48,94% 

10 ZONA CURSURI DE APA 1,17 0,87% 

11 TERENURI NEPRODUCTIVE 0,04 0,03% 

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 134,25 100,00% 

 
BILANT INTRAVILAN EXISTENT COMUNA COMISANI 

Nr. 

Crt. 
ZONE FUNCTIONALE 

SUPRAFATA    

(ha) 

PROCENT                                   

(% din total intravilan) 

1 ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE  124 31,47% 

2 ZONA UNITATI AGRICOLE 10,95 2,78% 

3 ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE 11,18 2,84% 

4 ZONE VERZI,DE PROTECTIE SI AMBIENTALE 1,19 0,30% 

5 ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 3,81 0,97% 

6 
ZONA GOSOPODARIE COMUNALA ŞI CONSTRUCTII TEHNICO-

EDILITARE 0,65 
0,16% 

7 ZONA CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT RUTIER 32,29 8,20% 

8 ZONA GOSPODARIE COMUNALA - CIMITIRE 0,88 0,22% 

9 ZONA TERENURI AGRICOLE 202,75 51,46% 
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10 ZONA CURSURI DE APA 3,52 0,89% 

11 TERENURI NEPRODUCTIVE 2,76 0,70% 

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 393,98 100,00% 

 
 
2.8  ZONE  CU  RISCURI  NATURALE  SI  ANTROPICE 

 

 2.8.1  Riscuri  naturale 
 

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorul carora exista un potential de producere a 
unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit si 
pot produce pagube si victime umane. 

Riscurile naturale sunt de natura hidrologica, hidrogeologica, geologica si geofizica. 
In plansa nr. 2 "Situatia existenta-Disfunctionalitati" sunt evidentiate zonele cu potential ridicat de risc 

natural, zone inundabile si de eroziune pe cursuri de apa permanente sau temporare, zone ce impun cu prioritate 
lucrari de amenajare impotriva eroziunii malurilor si pentru prevenirea inundatiilor, zone cu probabilitate mare si 
foarte mare de producere a alunecarillor de teren, zone defrisate necontrolat cu pericol de alunecare teren, toate 
acestea necesitand diferite categorii de lucrari specifice pentru prevenirea si eliminarea unor fenomene de natura 
sa puna in pericol integritatea zonelor construite sau destinate constructiilor. 
 

 2.8.1.1  Riscul seismic 
Din punct de vedere seismic, comuna Comisani se incadreaza in zona de macroseismicitate I = 81 pe scara 

MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani, conform S.R.1100/1— 93. 
Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri, 

indicativ P100/1-2013, teritoriul prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului, ag = 0.30 - 0.35 g pentru 
cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 
0.7 – 1.00 sec. 

Zona este influentata de seismele mai puternice ce se produc in epicentrul de la curbura Carpatilor (Vrancea) si 
a celor din Fagaras. Cutremurele fagarasene, tipic polikinetice, au o durata lunga de manifestare, dar energie 
moderata. 

Forma Campiei Romane, aspectul si adancimea la care se afla fundamentul ei intre Focsani si Zimnicea,  
influenteaza modul de propagare a undelor seismice care au epicentru in Carpatii si Subcarpatii de Curbura, 
imprimandu-le o directie de la nord-est spre nord-vest. 
 

 2.8.1.2  Riscul de inundabilitate 
 Pe teritoriul comunei Comisani fenomenele de inundabilitate se manifesta in special pe cuprinsul albiei 

majore a retelei hidrografice din zona, reprezentate de raul Ialomita. 
In perioadele cu precipitatii abundente se produc eroziuni ale malurilor si adancirea talvegului vaii. 
Datorita amenajarilor hidrotehnice de pe cursurile de apa ce traverseaza teritoriul comunei, zonele inundabile 

sunt extreme de reduse ca suprafata, lucru confrimat si de hartile realizate in cadrul Directivei 2007/60/CE privind 
evaluarea si managementul riscului la inundatii. Conform acesteia zona studiata prezinta urmatoarele caracteristici: 

▪ Zonele inundabile – ce pot fi acoperite de apa, pentru un grad de asigurare de 10%, 1%, 0.1% ocupa suprafete 
semnificative in cadrul teritoriului studiat, fiind localizate in zonele de albie majora a retelei hidrografice reprezentate 
de raul Ialomita. Pentru o asigurare de 10 zona inundabila ocupa intreaga albie majora a raului Ialomita. Pentru 
asigurare de peste 1 % zona inundabila aferenta raului Ialomita se extinde pana in apropierea intravilanului satului 
Comisani, cu afectarea unei zone de exploatare a agregatelor in cazul atingerii asigurarii de 0.1%.  

▪ Harta de hazard la inundatii reprezinta extinderea zonelor potential inundabile, inclusiv adancimile pentru viituri 
al caror debit maxim este caracterizat de probabilitatea de depasire. 

Harta de hazard poate constitui un suport decisional, pentru intocmirea planurilor de management la inundatii, 
constientizarea populatiei si alte scopuri cu character general. Conform acestei harti teritoriul administrativ al 
comunei Comisani este supus unui hazard nesemnificativ. Adancimea apei in cazul producerii unor inundatii cu 
asigurare de 1% si peste depaseste 0.5 m, pe areale situate in albia majora a raului Ialomita. 
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▪ Harta de risc la inundatii indica pentru zonele inundabile, in diverse scenario, pagubele material si umane 
potentiale, in conformitate cu cerintele Directivei 2007/60/EC, cu referire la numarul aproximtiv de locuitori potentiali 
afectatiș activitatile economice vulnerabile din zona potential afectata; surse importante de poluare, zonele protejate 
potential afectate identificate, alte informatii utile, obiective culturale, etc. 

Conform acestei harti, in cazul atingerii unei asigurari la inundatii de 1 – 0.1 % areale cu risc ridicat se intend pe 
toata zona de nord a satului Comisani, cu afectarea limitata zonelor locuite, insa riscul este moderat. 

Datorita pantei foarte mici a terenului, in perioadele cu precipitatii abundente, cursurile de apa cu character 
temporar inunda zone semnificative la nivelul campului. 

Un alt fenomen cauzat de apele pluviale, este reprezentat de baltirea acestora pentru perioade lungi de timp la 
nivelul campului cat si in zonele de meander ale fostelor cursuri de apa amenajate in prezent. 

In cadrul comunei aceste zone ocupa suprafete nesemnificative localizate in zonele depresionare cu litologie 
predominant argiloasa care favorizeaza stagnarea apelor. 

Acestea mentin un nivel hidrostatic ridicat, uneori acesta fiind intalnit chiar la suprafata terenului. 
 

 2.8.1.3  Riscul de instabilitate 
Potentialul de instabilitate a fost evaluat pe baza criteriilor pentru estimarea potentialului si probabilitatii de 

producere a alunecarilor de teren din „Ghid pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren si stabilirea 
solutiilor cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea efectelor acestora in vederea 
satisfacerii cerintelor de siguranta in exploatare a constructiilor, refacere si protectie a mediului”. 

Baza de lucru este oferita de “LEGEA nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului national — Sectiunea a Va - Zone de risc natural”. 

Modul de intocmire este reglementat de Norme Metodologice ale legii 575/2001, din 10 aprilie 2003 — privind 
modul de elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecari de teren. 

Realizarea hartii s-a facut prin prelucrare asistata de calculator cu programe profesionale de tip G.I.S. 
Pentru realizarea hartii cu distributia coeficientului mediu de hazard (Km) s-au intocmit 8 griduri corespunzatoare 

celor 8 factori care determina sau reduc stabilitatea terenului. 
 
 

Factorii care stau la baza probabilitatii de producere a alunecarilor de teren sunt urmatorii detaliati in ceea ce 
urmeaza: 

- Factorul litologic (Ka) cuantifica influenta pe care o are litologia intalnita asupra fenomenelor de instabilitate. Pe 
teritoriul comunei predomina pamanturile coezive si depozitele aluvionare. Astfel factorul litologic are valori de la 0.2 
la 0.8. 

- Factorul geomorfologic (Kb) exprima probabilitatea de producere a alunecarilor de teren in functie de energia 
de relief a zonei respective. 

Acest factor are la baza harta pantelor si are valori ce variaza de la 0, pentru zonele plane ajungand pana la 1 
pentru zonele cu pante ce depasesc 20 grade. 

- Factorul structural (Kc) caracterizeaza starea de evolutie tectonica a zonei investigate. Din acest punct de 
vedere teritoriul comunei Niculesti se caracterizeaza prin strate cvasiorizontale. Prin urmare a fost atribuit un 
coeficient al factorului structural de 0.1. 

- Factorul hidrologic si climatic (Kd) este introdus in formula pentru a cuantifica influenta precipitatiilor asupra 
conditiilor de stabilitate ale versantilor. Conform hartilor de raionare a precipitatiilor valoarea precipitatiilor medii 
anuale este de 500 - 600 mm, astfel ca factorul hidrologic si climatic are valoarea 0.3. 

- Factorul hidrogeologic (Ke) cuantifica probabilitatea de producere a alunecarilor de teren prin influenta pe care 
o are pozitia nivelului hidrostatic fata de suprafata terenului, precum si prin regimul de curgere. Nivelul hidrostatic se 
situeaza la adancimi mici de cca. 1 – 5.00 m in zona luncilor si la adancimi de peste 10.00 m pe zonele de 
terasa.Alternanta de strate poros permeabile saturate cu strate impermeabile favorizeaza aparitia fenomenelor de 
instabilitate. Astfel factorul hidrogeologic are valori cuprinse intre 0.3 si 1, functie de pozitia nivelului hidrostatic si 
regimul de curgere. 

- Factorul seismic (Kf). Din punct de vedere seismic comuna Comisani se incadreaza conform STAS 
11.100/1993 in zona de intensitate macroseismica I = 81 (sapte) pe scara MSK. Conform anexei C din „Norme 
Metodologice ale legii 575/2001, din 10 aprilie 2003 - privind modul de elaborare si continutul hartilor de risc natural 
la alunecari de teren”, zona studiata se incadreaza la un factor seismic egal cu 1. 
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- Factorul silvic (Kg) are ca punct de plecare gradul de acoperire cu vegetatie arboricola a teritoriului. Astfel 
factorul silvic are valori ce pornesc de la 0.01 pentru zonele cu vegetatie arboricola deasa si poate ajunge la 
valoarea 1 pentru zonele din intravilan lipsite complet de vegetatie arboricola. 

- Factorul antropic (Kh) este cuprins in intervalul 0.01 pentru zonele din extravilan si 1 pentru zonele ocupate de 
constructii si conducte de alimentare cu apa sau alte tipuri de utilitati care contribuie la scaderea factorului de 
stabilitate. 

Cu ajutorul gridurilor aferente celor 8 criterii a fost obtinut, prin introducerea acestora in formula , gridul factorului 
mediu de hazard (Km). 

Concluzia acestei analize este in cadrul teritoriului administrativ al comunei Comisani fenomenele de instabilitate 
sunt extreme de reduse, fiind localizate pe malurile abrupte ale raului Ialomita formate prin eroziune. 

 

 2.8.1.4  Riscul de eroziune 
Prin eroziune se intelege procesul de degradare fizica sau chimica a solurilor sau a rocilor, caracterizat prin 

desprinderea particulelor neconsolidate si transportul lor sub actiunea apei din precipitatii si a vantului. 
Eroziunea este un proces natural ai carui principali factori sunt: ploile, in special cele in aversa, morfologia 

terenului, continutul redus de materie organica din sol si gradul de acoperire cu vegetatie. 
Pentru estimarea si cuantificarea eroziunii au fost dezvoltate in timp o serie de modele.  

Pe teritoriul comunei Comisani, zonele cu erodabilitate mare corespund ariilor neacoperite de vegetatie 
arboricola si cu suprafata naturala deranjata de lucrari agricole (aratura). 

Aceasta categorie de erodabilitate a terenului ocupa o suprafata redusa in cadrul comunei. Lipsa vegetatiei 
arboricole, corroborate cu structura solului, conduc la valori ridicate ale eroziunii eoliene in special. 

Terenurile agricole sunt in general vulnerabile la eroziunea eoliana in perioadele secetoase cand terenul agricol 
este proaspat arat. 

Zonele formate de reteaua hidrografica prin eroziune, lipsite de vegetatie sunt afectate de fenomene de eroziune 
pluviala. 

 

 2.8.1.5  Riscul geotehnic 
A fost evaluat conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice, indicativ NP 

074/2014. 
Terenul de fundare 
Pe teritoriul comunei Comisani au fost identificate urmatoarele categorii de pamanturi ce pot constitui strat de 

fundare: 
- teren dificil de fundare pentru pamanturi cu potential de umflare contractie mare sau nisipuri afanate, umpluturi, 
maluri, etc; 
- teren mediu de fundare, pentru pamanturi argiloase — prafoase — nisipoase, cu indicele de consistenta in 
domeniul plastic consistent, sau nisipuri cu indesare medie; 
- teren bun de fundare pentru terenurile cu depozite constituite din pietrisuri cu bolovanis si nisi psi pamanturi 
argiloase – prafoase – nisipoase, plastic vartoase – tari.  

Apa subterana 
Nivelul apei este situat la adancimi variabile functie de zona si de volumul precipitatiilor, de aceea la executarea 

excavatiilor gropilor de fundare pot fi necesare epuizmente normale.  
Riscul geotehnic 
La incadrarea in categoria geotehnica pentru terenurile din comuna Comisani, s-au avut in vedere urmatoarele 

elemente: 
Factori avuti in vedere Categorii Punctaj 

Conditiile de teren terenuri bune - dificile 2 - 6 

Apa subterana lucrari cu sau fara epuismente normale 1- 4 

Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta redusa - deosebita 2 - 5 

Vecinatati functie de amplasament 1 - 4 

Zona seismica ag = 0.35g 3 

TOTAL puncte 9-22 
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Conform punctajului rezultat din cumularea factorilor prezentati in tabelul de mai sus, intervalul de valori se 
situeaza intre 9 — 22 puncte, iar functie de amplasament si categoria de importanta a constructiei riscul geotehnic 
este redus - major. 
 
 

 2.8.2  Riscuri  antropice 
 

 Teritoriul administrativ al comunei este afectat, in anumite sectoare, de prezenta unor echipamente 
tehnice si tehnologice, sau a unor obiective economice cu potential de risc antropic, (echipamente si alte 
obiective existente), ce necesita instituirea unor zone de protectie si zone de siguranta specifice, astfel : 
 

● Linii electrice aeriene de medie tensiune (LEA 15 kv - 20 kV) si inalta tensiune (LEA 110 kV), ale caror 
zone de protectie si zone de siguranta, ce coincid culoarelor de trecere de 24 m / 37 m (conform "Norma 
tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice" aprobata 
prin Ordinul 4/2007 al ANRE, modificata si completata prin Ordinul 49/2007 al ANRE), se constituie in servituti 
de utilitate publica pentru echipamente de interes general si greveaza asupra dreptului de proprietate, limitand 
posibilitatea de construire pe suprafetele respective . 
  La delimitarea zonelor de protecţie şi a zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se va lua în 
considerare complexul de factori naturali, economici şi sociali ai zonei şi caracteristicile acestora, astfel încât 
coexistenţa ansamblului să asigure funcţionarea normală a capacităţilor energetice, evitarea punerii în pericol a 
persoanelor, a bunurilor şi a mediului. 
  Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor energetice se asigură: 
exploatarea corespunzătoare a capacităţilor energetice, mentenanţa capacităţilor energetice, minimizarea expunerii 
capacităţilor energetice la : riscuri tehnologice, riscuri rezultate ca urmare a unor activităţi umane, riscuri naturale. 
  Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se urmăreşte minimizarea riscurilor pentru 
siguranţa persoanelor şi a bunurilor din apropierea capacităţii energetice. 
 
● Conducta de transport gaze naturale, administrata de TRANSGAZ MEDIAS   

Distantele de securitate (interdictie de construire) fata de conductele si instalatiile de alimentare cu gaze 
naturale vor respecta prevederile cuprinse in LEGEA energiei electrice si a gazelor naturale Nr. 123 / 2012 , 
in "NORME TEHNICE pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport 
gaze naturale" aprobate cu Decizia ANRGN nr. 1220/2006, modificate si completate prin O. ANRE nr. 
110/2013, "NORME TEHNICE pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale" 
aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 118/2013, respectiv in "NORMA TEHNICA pentru proiectarea, 
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008 din 05.02.2009" aprobata 
prin O. nr. 5 / 2009 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. 
 

In toate zonele cu riscuri antropice se instituie interdictia temporara sau permanenta de construire si 
autorizarea executarii constructiilor va necesita avizul administratorului respectivelor echipamente. 
 

●  2 conducte active de transport titei Ø 10 ¾’’ Ticleni – Ploiesti (F1+F2) administrata de SC CONPET SA – 
Ploiesti cu instalatii aferente (prize potential, robineti sectionare, etc); 
 

  Zone (culoarele) de siguranta, instituite conform Ordinului ANRM Nr. 196 / 2006 : 
 

- Distantele de siguranta       - 10 m de o parte si de alta cand conducta este subterana   
     pentru conductele de transport titei :  - 15 m de o parte si de alta cand conducta este supraterana 
 

 In zona de siguranta se interzice "efectuarea oricaror lucrari de constructii si montaj, chiar cu caracter 
provizoriu". 
 Este obligatorie obtinerea avizului SC CONPET SA - Ploiesti, pentru orice lucrare privind : autorizarea 
executarii constructiilor, introducerea de terenuri in intravilan, vanzari/cumparari de terenuri sau constructii, 
extinderi, modernizari (largiri) de drumuri, orice documentatie de urbanism (PUG, PUZ, PUD), etc., aflate sau 
desfasurate in vecinatatea conductelor si instalatiilor de transport titei, gazolina si fibra optica, conform 
prevederilor cuprinse in "Norme si Prescriptii Tehnice actualizate, specifice zonelor de protectie si zonelor 
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de siguranta aferente Sistemului National de Transport al Titeiului, Gazolinei, Condensatului si Etanului" 
aprobate prin Ordinul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale - ANRM nr. 196 / 10.10.2006. 
● Echipamente de alimentare a localitatilor cu gaze naturale, SRMP 

Distantele de securitate (interdictie de construire) fata de conductele si instalatiile de alimentare cu gaze 
naturale vor respecta prevederile cuprinse in LEGEA energiei electrice si a gazelor naturale Nr. 123 / 2012 , 
in "NORME TEHNICE pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport 
gaze naturale" aprobate cu Decizia ANRGN nr. 1220/2006, modificate si completate prin O. ANRE nr. 
110/2013, respectiv in "NORMA TEHNICA pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008 din 05.02.2009" aprobata prin O. nr. 5 / 2009 al Autoritatii 
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. 

Pentru conductele magistrale de transport distanta este de 20 m fata de locuinte individuale si colective pana la 
45 de cladiri inclusiv. 

Incepand cu a 46-a cladire, distanta minima este de 200 m. 
Pentru conductele de redusa presiune, distanta normata este de 0,5-1,0 m fata de diverse constructii si instalatii. 
Pentru statia de reglare - masurare, SRMP 6 bar, distanta este de 15-18-20 m de la imprejmuire, pana la 

cladirile invecinate, in functie de distanta si gradul de rezistenta la foc al acestora. 
 

● Anumite obiective care, prin natura activitatilor specifice, prezinta riscuri sanitare si produc disconfort 
pentru sanatatea populatiei (statii de epurare, retele de canalizare, statii de tratare apa, depozite de deseuri, 
cimitire, ferme zootehnice, unitati industriale, alte obiective economice, unitati medicale, unitati de 
invatamant), sau diferite echipamente care necesita protectie fata de potentiali factori poluanti sau 
perturbatori (sursa si gospodaria de apa potabila, statii de tratare si pompare apa potabila, rezervoare de 
inmagazinare apa, conducte de aductiune apa, conducte din retele de distributie apa). 
 

 Pentru toate aceste tipuri de obiective si echipamente apartinand sistemului public sau privat, precum si pentru 
intreaga populatie este obligatorie respectarea "Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata 
al populatiei", aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119 / 04.02.2014, respectiv a "Normelor speciale 
privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica" aprobate prin HG nr. 930 / 
11.08.2005.  
 

 In acest context este necesara instituirea zonelor de protectie sanitara, in limitele minime legale, la 
obiectivele mentionate, potrivit prescriptiilor tehnice specifice fiecarei activitati sau echipament in parte, 
respectarea prevederilor si conditionarilor impuse in interiorul acestor zone de servitute. 
 
 

2.9  ECHIPARE  EDILITARA 
 

 In Plansa 4 - "ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA", este prezentata situatia existenta si reglementarile privind 
asigurarea cu utilitati a zonelor construite si amenajate din intravilan. 
 

 A.   STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII - UTILITATI EXISTENTE 
 

 A1 – ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA 
 

In prezent cele 8 sate ale comunei Comisani sunt alimentate cu energie electrică prin intermediul posturilor de 
transformare aeriene montate pe stâlpi de beton și racordate la reţelele de medie tensiune, LEA 20 KV, din zonele 
respective. 

Posturile de transformare aparţin S.C. ELECTRICA S.A. - Exploatarea Târgovişte și au încărcări cuprinse între 
15% și 80% conform adresei nr. 916/07.03.2002 a S.C. ELECTRICA S.A. 

Pe lângă posturile de transformare enumerate pe teritoriul comunei Ulmi există și alte posturi de transformare, 
aflate în proprietatea unităților economice pe care le deservesc. 

Reţelele de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune sunt montate aerian, pe stâlpi de beton armat, de-
alungul drumurilor și cuprind localităţile în întregime. 

Pe aceiaşi stâlpi sunt montate și corpurile de iluminat pentru iluminatul stradal. 
Pentru următorii 5-10 ani s-a propus extinderea intravilanului satelor comunei Ulmi și realizarea de obiective 

social-edilitare. 
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Prin urmare va fi necesara extinderea reţelelor de joasa tensiune și în zonele nou introduse în intravilanul 
localităților, mărirea puterii unor posturi de transformare și amplasarea unor posturi de transformare noi în zonele 
de interes - fronturi de captare apă, gospodării de apă, stații de epurare, pe masură realizării obiectivelor propuse. 

Pentru posturile de transformare noi este necesară extinderea reţelelor de medie tensiune în vederea racordării 
acestor posturi. 

Racordarea noilor consumatori, ce se vor amplasa în intravilanul existent, se va realiza la reţelele electrice de 
joasa tensiune existente. 

Fiecare nou consumator va avea branşament propriu dotat cu contor pentru măsurarea consumului de energie 
electrică. 

Documentaţiile pentru lucrări de reţele electrice, posturi de transformare, instalații interioare, branşamente vor fi 
întocmite de proiectanti de specialitate autorizati in domeniu. 

Proiectarea și execuţia lucrărilor de alimentare cu energie electrică se vor face corelând lucrările de reţele 
electrice cu celelalte reţele edilitare. 

Distribuţia energiei electrice la consumatori se face printr-o reţea de joasă tensiune 0,4 KV, montată aerian pe 
stâlpi de beton armat, traseul reţelei de joasă tensiune urmărind trama stradală a localităţilor şi cuprinzând în 
întregime zonele construite. 

Pe stâlpii reţelei de joasă tensiune este montată şi reţeaua de iluminat stradal. 
Consumatorii de energie electrică: locuinţe, instituţii publice, societăţi comerciale, sunt racordaţi la reţeaua de 

distribuţie prin branşamente individuale dotate cu contoare pentru înregistrarea consumurilor de energie electrică. 
Liniile electrice de medie şi joasă tensiune, precum şi posturile de transformare sunt  exploatate şi întreţinute de 

SC Electrica SA. 
 
 

 A2 – ALIMENTAREA CU APA POTABILA 
 

Alimentarea cu apa a comunei Comisani s-a facut in baza autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 
27/22.07.2015, cu termen de valabilitate 30.06.2017, emisa de Administratia bazinala de Apa Buzau – Ialomita, 
SGA Dambovita. 

Sursa de apa – o constituie subteranul de medie  adancime  
Debitele  si volumele  de apa captate –  sunt in conformitate cu Autorizatia de Gospodarire a Apelor  pentru 
sistemul de alimentare cu apa potabila a comunei Comisani – localitatile Comisani si Lazuri . 
Pentru fiecare foraj este asigurata zona de protectie sanitara cu regim sever prin imprejmiure cu gard din plasa de 
sarma si panou cu acces restrictionat conform HG 930/2005. 

Instalatia de captare – este constituita din  2 foraje  cu urmatoarele caracteristici : F1 – H=50m,  Nhs= 5 m , 
Nhd= 1,5 m, Qexp..=14,6 l/s, D= 660 mm – 445 mm si F2 cu acelasi caracteristici amplasate la 200 m distanta intre 
ele  echipate cu cate o  electropompa submersibila (1 de rezerva) tip ROVATTI  cu urmatoarele caracteristici 
tehnice : Qp=7,5 l /s ; Hp=43,5 mcA, P=5,5 kw, N=2900 rot./ min ;  

Instalatii de tratare - tratarea apei se face cu hipoclorit de sodiu 15 % pentru asigurarea eficientei 
procesului de dezinfectie a  apei brute captate in vederea potabilizarii respectand HG 956/2005, HG 
536/1997, Legea 458 / 2002 modificata si completata ulterior de Legea 311/2004 si Legea 124/2010. 

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei 
Conducte de aductiune: 

      Aductiunea apei – asigura transportul apei de la foraje  la rezervor astfel: intre cele 2 foraje cu L = 300 m, iar 
intre F2 si rezervor cu L = 250 m  aductiunea este formata din conducta  PEHD cu PN 6, cu Dn= 140  si grosimea 
de 8 mm si pentru cea de-a doua aductiune PN 6 cu Dn = 200 si grosimea de 11,4 mm, adancime de pozare 0,9 m. 
Conductele de aductiune nu traverseaza cursuri de apa. L retea aductiune = 550 m intre F1 si rezervor.  
Inmagazinarea apei :   
1 rezervor  suprateran metalic din otel austenitic captusit in interior cu o membrana butirica cu V= 750 mc, care 
include si rezerva de incendiu si un grup de pompare tip HIDRO 2000-3 CRE 90-1 cu urmatoarele caracterisitici: 
Q=28,46 l/s. 

Reteaua de distributie a apei   
Distributia apei : de la rezervorul de inmagazinare apa se distribuie  prin intermediul unei retele  cu L = 15 227 

ml, realizata din  conducte PE  PEHD  SDR 17,6,  PN 6 atm  cu  Dn =32 - 250 mm.  Reteaua de distributie  mai 
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contine si bransamente individuale cu cismele in curte. Reteaua de distributie   nu traverseaza cursuri de apa 
cadastrate. 

Pe conductele de distributie s-au prevazut camine de intersectie, din beton carosabile, prevazute cu vane de 
sectionare. Instalatiile hidraulice din camine sunt din otel, armaturile si piesele de legatura sunt imbinate cu flanse.  

Pentru alimentarea cu apa a locuitorilor s-au montat fantani cu autodescarcare amplasate la circa 300 m 
distanta una de alta, in punctele cu aglomerari edilitare. 

Pe tronsoanele de retea ce transporta cel putin 5l/s s-au montat hidranti supraterani de incendiu Dn = 80 mm, 
amplasati la circa 200 m distanta intre ei, pe conductele cu diametrul minim de 100 mm. 
Prin sistemul de alimentare cu apa al comunei Comisani nu se furnizeaza apa tehnologica (industriala).  

APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR  
Timpul de refacere dupa un incendiu este de 24 ore. 
Debitul necesar pentru refacerea rezervei de incendiu este de 5 l / s si se va asigura din subteran sursa proprie. 
 
 

 A3 – CANALIZAREA 
 

 Sistemul de canalizare este separativ numai pentru apele uzate menajere tratarea apei realizandu-se  in statia de 
epurare amplasata in partea de nord – est a localitatii Comisani, pe malul drept al raului Ialomita. 

Schema de epurare  adoptata urmareste in mod special retinerea materiilor in suspensie, a particulelor flotante, 
eliminarea substantelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) si eliminarea compusilor pe baza de azot si 
fosfor. 

Pentru aceasta, schema de epurare este realizata pe o linie tehnologica, pentru un debit mediu de 200 mc/zi si  
cuprinde: 

 Gratar manual 
 Deznisipator - separator de grasimi  
 Bazin de egalizare, omogenizare si pompare apa menajera  
 Unitate de epurare containerizata, supraterana cuprinzand: 

o bloc de epurare mecanica 
o bloc de tancuri de epurare biologica 
o unitate de preparare si dozare coagulant si floculant 
o camera tehnica 

 Unitate de dezinfectie cu UV 
 Bazin de colectare si pompare namol 
 Unitate de deshidratare sediment 
 Statie de pompare apa epurata 
 Retele tehnologice statie de epurare 
 SOLUTIA  CONSTRUCTIVA 
 - Platforma statiei de epurare (CTA = ±0,00 ) se amplaseaza peste cota de inundabilitate din zona. 
 - Cota conductei de apa menajera la intrarea pe platforma statiei este       - 1,30 m iar a conductei de apa 

epurata si dezinfectata la iesirea de pe platforma statiei se face prin pompare, conducta montandu-se la 
adancimea minima de inghet.. 

 - S-a prevazut by – pass general intre caminul de intrare in statie si statia de pompare ape epurate pentru 
situatia caderii temporare a alimentarii cu energie electrica simultan cu debite mari de ape menajera, care 
nu pot fi inmagazinate in sistem. 

 Caderea alimentarii cu energie electrica este o situatie de avarie in care este permisa deversarea 
controlata a apei menajere in emisar, pe o perioadă limitata de timp, de pana la 6 ore. In situatia in care 
investitorul doreste sa evite complet aceasta situatie poate contracta prevederea unei surse alternative de 
energie pentru functionarea statiei de epurare pana la remedierea defectiunii de natura electrica. 

 Obiectele si retelele statiei de epurare vor fi ingropate cu exceptia unitatilor de epurare, de dezinfectie apa 
menajera, stocare si dozare coagulant ai deshidratare care vor fi amplasate suprateran, in containere, 
pentru exploatare si mentenanta in conditii optime. 
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 A4 – ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 
 

 Regiunea Sud-Muntenia dispune de o retea de gaze insumand 3792 km, care se extinde destul de greu datorita 
costurilor ridicate pe care le necesita si lipsa interesului potentialilor beneficiari. 
 In prezent, comuna COMISANI  dispune de alimentarea cu gaze naturale a localitatilor. 
 Aceasta facilitate este importanta atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru necesitatile tehnologice ale unor 
obiective economice, agricole sau industriale ce se doresc a se dezvolta in viitor pe teritoriul comunei. 
 Este recomandabil ca alimentarea cu gaze naturale sa fie cuplata cu alte surse de energie termica, in special 
surse de energie regenerabila - energia solara, eoliana, biomasa (prin montarea in paralel a unor sisteme hibride), 
atat pentru economisirea combustibililor fosili, cat si pentru reducerea emisiilor de gaze nocive. 
 
 

 A5 – ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA 
 

 In prezent alimentarea cu energie termica este tot mai dependenta de alimentarea cu gaze naturale astfel 
incat principalele sisteme de alimentare cu caldura trebuie sa tina seama de aceasta interdependenta, valabila si 
pentru judetul Dambovita. 
 In lipsa alimentarii cu gaze naturale, atat consumatorii casnici, cat si institutiile publice, folosesc pentru incalzire 
si prepararea apei calde menajere sistemele locale cu sobe pe combustibil solid (lemne si carbuni), combustibil 
lichid si, intr-o mica masura, GPL. In prezent exista tendinta  de a se dota unele locuinte si obiective publice cu 
instalatii de incalzire centrala (centrale termice) functionand pe unul dintre aceste tipuri de combustibil. 
 In ceea ce priveste utilizarea combustibilului solid, aceasta se poate face, ca si pana acum, in sobe clasice de 
teracota cu acumulare de caldura, precum si in alte surse de energie termica, dintre care unele cu randament 
ridicat fiind cazanele care functioneaza pe principiul gazeificarii lemnului. 
In concluzie, in toate cazurile, desi cheltuielile cu reabilitarea  instalatiilor termice sunt amortizate mult mai repede, 
totusi trebuie realizata si izolarea termica suplimentara a cladirilor (reabilitare termica).  
 

 Pentru incalzirea locuintelor si tuturor celorlalte obiective (institutii publice si servicii, agenti economici) din 
teritoriul localitatilor, in sezonul rece, pentru preparare apa calda menajera, preparare hrana sau pentru diverse 
nevoi tehnologice, energia termica necesara se produce prin utilizarea urmatoarelor echipamente : 
- centrale termice individuale pe baza de combustibil solid sau lichid ; 
- sobe de incalzit sau aragaze pentru preparare hrana, pe baza de combustibil solid, lichid sau gaz lichefiat 
(butelii) ; 
- diferite echipamente ce utilizeaza energia electrica. 
 
 

 A6 – TELECOMUNICATII 
 

In satul COMISANI 85% din locuinţe sunt dotate cu post telefonic fix, cu racord la centrala telefonică din 
Târgoviște 

Tot la centrala telefonică din municipiul Târgovişte mai sunt abonaţi și locuitori din satul Lazuri 
Reţelele de telefonie existente sunt montate aerian folosind stâlpii reţelei electrice de joasă tensiune din 

localități, iar posturile individuale de telefonie fixă sunt conectate atât prin cabluri subterane, cât şi prin linii aeriene, 
montate pe stâlpii reţelei electrice de joasă tensiune. 
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 2.10   PROBLEME  DE  MEDIU - DISFUNCTIONALITATI , PRIORITATI 
 
 

 2.10.1 Analiza calitatii factorilor de mediu - Disfunctionalitati 
 
 

 2.10.1.1 Factorul de mediu " AER " 
Aerul este factorul de mediu cu cel mai ridicat potential ca "vector de transport", capacitatea de dispersie a unui 

poluant fiind extrem de ridicata, si totodata capacitatea de a colecta si epura ulterior un poluant fiind cea mai 
scazuta. 

Compozitia atmosferei s-a schimbat ca urmare a activitatii omului, emisiile de noxe gazoase, pulberi si aerosoli 
conducand la grave probleme de mediu ca: poluarea urbana, ploile acide, modificarea climei. 
Surse de poluare a atmosferei sunt: 
� surse naturale: solul lipsit de vegetatie, reziduurile vegetale si animale care degaja in urma descompunerii o 
serie de substante gazoase poluante. Polenul sau fungii pot constitui aerosoli naturali care sa influenteze negativ 
sanatatea populatiei umane; 
� surse antropice. 
 

 Principalele surse antropice de poluare a aerului care pot fi luate in consideratie sunt : 
 

 1 Arderi in energetica si industrii de transformare 2 Instalatii de ardere neindustriale  
 3  Arderi in industria de prelucrare       4  Procese de productie  
 5 Extractia si distributia combustibililor fosili   6  Utilizare solventi a altor produse  
 7  Transport rutier            8  Alte surse mobile si utilaje  
 9  Tratarea si depozitarea deseurilor     10  Agricultura 
 

  SURSE DE POLUARE ZONALA 
 -  Circulatia rutiera; 
 -  Surse difuze de combustie; 
 -  Activitati agrozootehnice; 
 -  Activitati cu profil variat; 
 -  Emisii rezultate de pe platforme - deseuri (mirosuri, autoaprinderi). 
 Procese de combustie 
Sursele specifice proceselor de combustie sunt fixe (sisteme de incalzire) sau mobile (trafic rutier). 
Surse fixe: 
- sisteme de incalzire: procese de ardere combustibil solid (lemn, carbune) si lichid (motorina); 
- poluanti de interes: monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi in suspensie. 
 Sursele de poluare fixe se caracterizeaza prin functionare zilnica intermitenta, indeosebi in sezonul rece si sunt 
reprezentate prin emanatii de monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi in suspensie, datorita arderii 
combustibililor solizi (lemn, carbune) sau lichizi (motorina). 
 Evacuarea poluantilor in atmosfera se face dirijat prin cosuri de inaltime variabila. 
 O sursa de poluare intermitenta cu pulberi organice, gaze nocive, fum, mirosuri dezagreabile, o reprezinta 
combustia neautorizata, in aer liber a unor deseuri din perimetrul localitatii, neintretinerea salubritatii domeniului 
public, depozitarea necontrolata a deseurilor menajere. 
Surse mobile: - circulatia pe arterele rutiere majore (DN, DJ, DC) si pe drumurile locale (autovehicule de diferite 
tipuri si tonaje, utilaje agricole, transport in comun). 
 Din procesele de ardere a carburantilor (benzine, motorine) si a combustibililor rezulta emisii de: monoxid de 
carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, aldehide, substante organice volatile, pulberi, plumb, hidrocarburi. 
 Activitati agro-zootehnice 
 Activitatile agrozootehnice desfasurate pe teritoriul comunei, in ferme sau in gospodariile individuale reprezinta 
surse locale de poluare cu metan si amoniac. 
 Activitati cu profil variat 
 In urma activitatilor specifice agentilor economici, exista posibilitatea evacuarii in atmosfera a pulberilor organice 
sau anorganice, monoxid de carbon, dioxid de sulf, dioxid de azot.  
 In afara acestor activitati, zona este dominata de terenuri agricole. 
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 Poluantii de interes sunt reprezentati prin pulberi in suspensie, oxizii de azot, oxizii de sulf. Poluantii sunt 
caracteristici atat arealelor cu densitate mare a locuintelor cat si celor din lungul principalelor artere de circulatie . 
 In urma evaluarii calitatii aerului prin modelare, conform Ordinului MAPM NR. 592/2002, s-a realizat incadrarea 
localitatilor in liste. Evaluarea calitatii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de emisii locale, a informatiilor 
furnizate pentru anul 2005 si a datelor meteorologice, utilizand modele matematice pentru dispersia poluantilor 
emisi in atmosfera.  

 

 Conform Ordinului MMGA nr. 348/2007 privind aprobarea incadrarii localitatilor din cadrul Regiunii 3 -
Muntenia in liste potrivit prevederilor Ordinului MAPM nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si 
clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania, comuna COMISANI este 
mentionata pentru niveluri de concentratii a unuia sau mai multor poluanti, astfel : 

 

Concentratii mai mici decat valoarea limita, intre aceasta si pragul superior de evaluare : 
 - dioxid de sulf (SO2) 
 - pulberi in suspensie (PM10) 

 

Concentratii mai mici decat valoarea limita, sub pragul inferior de evaluare : 
 -   dioxid de azot si oxizi de azot (NO2 / NO (x)) 
     -   plumb (Pb) 
 - monoxid de carbon (CO) 
 - benzen (C(6)H(6))  
 
 EFECTELE POLUARII AERULUI ASUPRA STARII DE SANATATE 
 Poluarea atmosferei produce in primul rand afectiuni la nivelul aparatului respirator. Efectele asupra sanatatii 
dupa expunerea la poluantii iritanti sunt diferite in functie de perioada  de expunere si de natura poluantului. Astfel, 
pot aparea efecte acute sau acutizari ale bolilor cronice, dupa expunerea de scurta durata, pana la efecte cronice 
dupa expuneri de lunga durata la nivelele de poluare iritativ moderata. 
 In cazul poluarii aerului, aparatul respirator este primul (dar nu singurul) care este afectat. Este de mentionat 
faptul ca morbiditatea prin afectiuni ale aparatului respirator la copii ridica in prezent o serie de aspecte 
epidemiologice particulare cu consecinte importante asupra capacitatii lor biologice. Populatia infantila reprezinta 
categoria cu risc la imbolnaviri mai crescuta datorita particularitatilor biologice (organism in crestere, sistem imunitar 
insuficient dezvoltat). 
 Legatura cauzala dintre morbiditatea/mortalitatea specifica prin boli posibil asociate poluarii aerului si datele de 
monitorizare, nivelul poluantilor din aer pot fi puse in evidenta prin studii epidemiologice populationale, prin 
metodele comparatiei si corelatiei statistice. 

 

2.10.1.2 Factorul de mediu "APA" 
 Ca element fundamental al aparitiei si mentinerii vietii pe pamant, protectia apei a inceput sa fie o preocupare 
majora a statelor lumii, cand s-a constatat deteriorarea periculoasa a acestei resurse naturale, pe masura ritmului 
dezvoltarii economico-sociale. Cerinta continua a unor cantitati din ce in ce mai mari de apa, atat pentru industrie si 
agricultura, cat si pentru alimentarea unei populatii in crestere accelerata, precum si neglijarea adoptarii masurilor 
de protejare a calitatii ei, a condus in timp la degradarea multor ecosisteme acvatice, punand in pericol refacerea 
circuitului natural al acestei resurse. Promovarea utilizarii durabile a apelor in totalitatea lor (subterane si de 
suprafata) a impus elaborarea unor masuri unitare comune, care s-a concretizat la nivelul Uniunii Europene prin 
adoptarea Directivei 60/2000/EC referitoare la stabilirea unui cadru de actiune comunitar in domeniul politicii apei. 
Caracterul limitat al resurselor de apa la nivelul judetului, apare ca urmare a repartizarii inegale in spatiu si in timp a 
acestor resurse. 
 Neuniformitatea resurselor de apa in timp se manifesta prin precipitatii neliniare de-a lungul anilor si de-a lungul 
sezoanelor fiecarui an, prin fenomene de inghet si dezghet ce contribuie la variatia in timp a debitelor izvoarelor, 
raurilor, nivelurilor lacurilor si apelor subterane. Ca urmare chiar in zone cu resurse de apa insemnate, ca medie 
multianuala, apar, aleator, atat perioade de seceta, de lipsa de apa, cat si perioade de ape mari si de viituri, care 
creeaza riscul efectelor distructive ale inundatiilor. Din punct de vedere al resursei apei, la nivelul bazinelor 
hidrografice Ialomita si Dambovita, posibilitatea alimentarii cu apa potabila din sursa subterana de adancime a fost 
analizata si fundamentata prin studii hidrologice pentru asigurarea necesarului de apa (mc/zi). Impactul utilizarii 
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apei din subteran atat pe perioada de construire cat mai ales pe perioada de functionare a obiectivului, asupra 
resurselor limitate de apa, se manisfesta in timp, atat la nivel national cat si la nivel local, fie prin utilizarea irationala 
a apei in mediul industrial si mediul urban, fie prin scaderea resurselor naturale datorate schimbarilor climatice. 
 Caracterizarea calitatii apei, pe bazine hidrografice si la nivel national, reprezinta evaluarea globala a 
rezultatelor analitice obtinute periodic, in campanii expeditionare. 
 Sectiunile de monitorizare si cursurile de apa sunt incadrate pe categorii de calitate, in conformitate cu actele 
normative in vigoare. Elaborarea sintezei calitatii apelor curgatoare de suprafata in judetul Dambovita pentru anul 
2009 s-a bazat pe prelucrarea datelor primare rezultate din analizele fizico-chimice ale apelor, efectuate in 
laboratoarele Sistemului de Gospodarire a Apelor Dambovita (pentru Bazinul Hidrografic Buzau-Ialomita) si 
Directiei de Ape Arges-Vedea (pentru Bazinul Hidrografic Arges-Vedea). 

 

 ASPECTE PRIVIND POLUAREA APEI IN COMUNA COMISANI 
 Deoarece nu exista sistem de canalizare la nivelul intregii localitati, locuitorii folosesc pentru colectarea apelor 
reziduale menajere latrine, care constituie un permanent focar de infectie si de transmitere a bolilor. Rareori sunt 
amenajate la proprietati fose vidanjabile construite etans. 
 Dispunerea latrinelor in incinta proprietatilor conduce mai ales in perioadele cu precipitatii abundente la 
deversari ale materiilor fecale si ale dejectiilor de la animale, atat in incinta proprietatilor, cat si pe arterele de 
circulatie, situatia respectiva generand un puternic impact negativ asupra conditiilor de viata ale comunitatii. 
 O sursa de poluare majora a apelor o reprezinta agricultura prin utilizarea necorespunzatoare a ingrasamintelor 
chimice si naturale fapt ce duce la poluarea solului si stratului freatic cu nitrati si nitriti. 

  

Comuna COMISANI NU este mentionata in Anexa la Ordinul comun al MMDD si MADR nr. 1552 / 743 / 2008 
pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole - ca Zona 
vulnerabila la poluarea cu nitrati - pentru care s-a stabilit un Program de actiune ce contine masuri obligatorii  
privind controlul aplicarii ingrasamintelor pe terenurile agricole.  

  

 Alte surse de poluare a apelor sunt : 
 � platformele de materii prime si materiale; 
 � platformele de exploatare a petrolului; 
 � depozitarea necontrolata a deseurilor; 
 � cimitirele – reprezinta o importanta sursa de poluare in special datorita amplasamentelor actuale (in 
apropierea vetrelor de sat), nefiind respectate normele sanitare cu privire la zona de protectie a acestora. 

   

 2.10.1.3 Factorul de mediu "SOL, SUBSOL" 
 Solul este in esenta o resursa neregenerabila. Solul este un mijloc de productie natural care se formeaza si 
evolueaza in timp la suprafata litosferei datorita interactiunii factorilor fizico-geografici. 
 Clima este un factor de contributie decisiv in formarea si dezvoltarea solurilor. De calitatea solului depinde 
formarea si protectia surselor de apa. 
 

 POLUAREA SOLURILOR 
 Poluarea solului este forma de poluare cel mai dificil de masurat si de controlat, iar solul este mai greu de 
ecologizat decat aerul sau apa. 
 

 Solul poate fi poluat : 
� direct – prin deversari de deseuri pe terenuri urbane sau rurale, sau prin ingrasaminte si pesticide aruncate pe 
terenurile agricole; 
� indirect – prin depunerea agentilor poluanti din atmosfera, prin apa ploilor acide, transportul poluantilor de catre 
vant de pe un loc pe altul, infiltrarea prin sol a apelor contaminate. 
 Nivelul contaminarii solului depinde si de regimul ploilor, deoarece acestea spala in general atmosfera de agentii 
poluanti care se depun pe sol, dar in acelasi timp spala si solul, ajutand la vehicularea acestora. 
 

 Principalele surse de poluare ale solului in comuna sunt : 
� lipsa sistemului de canalizare; 
� depozitele neamenajate de deseuri de orice tip: menajere, de constructii si demolari, reziduuri zootehnice; 
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� agricultura - utilizarea necorespunzatoare a ingrasamintelor chimice si naturale determina poluarea solului si a 
stratului freatic cu nitrati si nitriti; 
� depozitele de materii prime si materiale eco-toxice; 
� distributia combustibililor si pierderile accidentale de materiale eco-toxice in trafic; 
 

 POLUAREA SOLURILOR CU INGRASEMINTE 
 Aplicate in mod rational ingrasamintele constituie premisa mentinerii si sporirii fertilitatii solurilor, in scopul 
cresterii productiei agricole. In cazul in care sunt folosite fara a lua in considerare natura solurilor, conditiile 
meteorologice sau necesitatile plantelor, ingrasamintele pot provoca dereglarea echilibrului ecologic. Utilizarea 
nerationala a ingrasamintelor determina aparitia unui exces de azotati si fosfati care au un efect toxic asupra 
microflorei din sol si conduce la acumularea in vegetatie a acestor elemente. 
 
 

 PRODUSE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR (FITOSANITARE) 

Substantele fitosanitare includ urmatoarele categorii de substante chimice: 
  erbicidele – substante chimice utilizate pentru combaterea buruienilor; 
  insecticidele – utilizate pentru combaterea insectelor daunatoare; 
  fungicidele, bactericidele si virucidele - utilizate pentru combaterea diferitelor boli criptogamice. 
  Monitorizarea activitatii operatorilor economici in ceea ce priveste utilizarea substantelor fitosanitare este 
realizata de Unitatea fitosanitara din cadrul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Dambovita. 

Cele mai mari cerinte de utilizare s-au inregistrat pentru combaterea buruienilor, iar in ceea ce priveste culturile 
tratate, cele mai mari cantitati au fost folosite pe culturile de porumb, grau si floarea soarelui.  

Cantitatile de substante fitosanitare mentionate mai sus, utilizate pentru tratarea culturilor, sunt 
substante din grupa a III-a si a IV-a de toxicitate, deci substante mai putin toxice. Substante din categoriile 
a I-a si a II-a de toxicitate au fost utilizate numai pentru tratarea semintelor si a depozitelor. 
 

 POLUAREA SOLURILOR IN SECTORUL ZOOTEHNIC 
 Acest tip de poluare se poate produce in urma depunerii pe sol a dejectiilor animaliere, care avand in compozitie 
aproape exclusiv substante organice pot fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole. Administrarea 
necorespunzatoare a acestora poate provoca dereglarea compozitiei chimice a solului prin imbogatirea cu nitrati, cu 
efecte toxice si asupra apei freatice. Folosirea directa a acestor deseuri ca ingrasaminte pune si probleme legate de 
produsii de descompunere (intermediari) care sunt toxici pentru animale si om. De asemenea, aceste deseuri 
constituie un mediu prielnic de dezvoltare a microorganismelor, inclusiv a celor patogene, putand produce poluarea 
solului. 
 Fermele zootehnice din judetul Dambovita produc si gestioneaza doua tipuri de deseuri care sunt stocate 
temporar: deseuri animaliere preluate pe baza de contract de firme autorizate, deseuri tehnologice (dejectii lichide 
si solide) depozitate in bazine de stocare - decantare. Dupa uscare namolurile de la epurare sau dejectiile 
animaliere sunt valorificate ca ingrasamant organic.  
Trecerea de la cresterea animalelor in complexe la cresterea in gospodarii, a redus concentrarea reziduurilor in 
anumite puncte si disiparea lor pe suprafete mai intinse dar cu o incarcare mai redusa, favorizand si utilizarea lor ca 
ingrasamant natural. 
 

 SITURI CONTAMINATE ISTORIC 
 Inventarul siturilor contaminate/potential contaminate din judetul Dambovita a fost realizat in conformitate cu 
prevederile HG nr. 1408 / 2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului, pe baza 
chestionarelor (anexele 1 si 2 din HG) completate de catre operatorii economici si autoritatile administratiei publice 
locale.  

  

 Pe teritoriul comunei COMISANI sunt indentificate suprafețe contaminate cu obiective oprite din 
funcțiune (fostul parc petrolier). 

 

 ZONE CRITICE SUB ASPECTUL DETERIORARII SOLURILOR 
 Solul se afla sub o presiune crescanda determinata de practici agricole si silvice necorespunzatoare, 
dezvoltarea industriala sau urbana, turismul. Aceste activitati produc dereglarea functionarii normale a solului ca 
biotop in cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau artificiale, afectand fertilitatea si capacitatea sa bioproductiva, 
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atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Deoarece reprezinta o resursa limitata si neregenerabila, 
degradarea solului are un impact puternic asupra altor zone de interes, precum: apa, sanatatea populatiei, 
schimbarile climatice, protectia naturii, supravietuirea ecosistemelor, securitate alimentara. 
 Calitatea solului este afectata intr-o masura mai mica sau mai mare de diverse restrictii. Influentele daunatoare 
ale acestora se reflecta in deteriorarea caracteristicilor si functiilor solurilor, respectiv in capacitatea lor 
bioproductiva si mai grav in afectarea calitatii produselor agricole si a securitatii alimentare, cu urmari grave asupra 
calitatii vietii omului. Aceste restrictii sunt determinate fie de factori naturali (clima, forme de relief, caracteristici 
edafice etc.), fie de actiuni antropice agricole si industriale. In multe cazuri, factorii mentionati pot actiona sinergic in  
sens negativ, avand ca efect scaderea calitatii solurilor si chiar anularea functiilor acestora. 

 

 In judetul Dambovita se pot descrie urmatoarele tipuri de degradari ale solului: 
   eroziune de suprafata; 
   eroziune de adancime; 
   terenuri afectate de alunecari active si semistabilizate; 
   terenuri cu exces de umiditate freatica sau de suprafata; 
   terenuri afectate de inundatii; 
   terenuri cu soluri pseudogleizate; 
   terenuri cu soluri gleizate; 
   terenuri cu vegetatie degradata; 
   zone in care se manifesta fenomenul de rupturi de maluri; 
   terenuri afectate de poluare din industria petroliera, miniera, chimica, metalurgica, etc.; 
   terenuri cu deponii (industriale, menajere, resturi de la constructii). 
 

 Studiile efectuate in anul 2011 de catre Oficiul Judetean pentru Studii Pedologice si Agrochimice Dambovita 
reflecta urmatoarea situatie a terenurilor agricole afectate de diversi factori limitativi ai capacitatii agroproductive :  
 Terenurile cu vegetatie degradata includ suprafetele defrisate unde se pot produce fenomene de eroziune si 
alunecari, ce pot pune in pericol echilibrul natural. 
 Un aport in deteriorarea starii de calitate a solurilor il au exploatarile petroliere, a carbunelui sau a altor 
substante minerale utile sau ocuparea terenurilor cu halde miniere, deseuri industriale sau menajere. 
 Printre masurile care se impun pentru ameliorarea starii de calitate a solurilor, realizate sau in curs de realizare 
sunt: indiguiri si regularizari ale cursurilor de apa, desecari, amenajari pentru combaterea eroziunii solului si 
ameliorarea terenurilor afectate de alunecari, perdele forestiere, plantari de arbori/arbusti etc. 
 

 In judetul Dambovita sunt inventariate terenuri care prin degradare si-au pierdut total sau partial capacitatea de 
productie pentru agricultura si care s-au constituit in perimetre de ameliorare . 

 

 Comuna COMISANI  nu este evidentiata ca vulnerabila la alunecari de teren, conform Legii nr. 575 / 2001 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a ZONE DE RISC NATURAL : 
Anexa nr. 7 - Unitati administrativ-teritoriale afectate de alunecari de teren, pozitia 351. 

 

Pe langa aceste aspecte majore, alte disfunctionalitati pe probleme de protectia mediului sunt urmatoarele : 
- Starea de degradare a infrastructurii rutiere in anumite sectoare ; 
- Starea de degradare progresiva a unor terenuri cu exces de umiditate, sau afectate de inundatii si 
eroziuni in zona malurilor cursurilor de apa ;  
- Deficiente privind infrastructura edilitara (alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala in toate 
localitatile, alimentarea cu gaze naturale in comuna) ; 
- Insuficienta spatiilor verzi existente (necesita reabilitare si lucrari de amenajare, intretinere, extindere) ; 
- Lipsa plantatiilor de protectie perimetrale in incintele cimitirelor si pe malurile cursurilor de apa ; 
- Lipsa spatiilor verzi cu rol de protectie si ambiental in incintele unor institutii publice si servicii de 
interes general ; 
- Lipsa plantatiilor de aliniament si altor spatii verzi din cuprinsul principalelor artere de circulatie rutiera ; 
- Poluarea solului si a panzei freatice datorate deversarii necontrolate a apelor uzate menajere . 
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 2.11   DISFUNCTIONALITATI  (la nivelul teritoriului administrativ si al localitatilor) 
 

Analiza stadiului actual de dezvoltare al localitatilor comunei COMISANI, a evidentiat urmatoarele disfunctionalitati 
majore, care necesita solutii de eliminare sau remediere: 
 Conditii nefavorabile ale cadrului natural si construit, necesar a fi remediate   
 Lipsa unor lucrari hidrotehnice pe cursurile de apa permanente impotriva eroziunii si pentru prevenirea 
inundatiilor, suprafata redusa a spatiilor verzi publice, existenta unor spatii verzi neamenajate si neintretinute, spatii 
reziduale adiacente cursurilor de apa, cu potential de conversie in spatii verzi publice sau semipublice, necesitatea 
promovarii unor activitati turistice diversificate (turism cultural, culinar, al mestesugurilor locale traditionale, 
ecvestru, peisager, agroturism, turism rural, turism montan), starea de uzura fizica a fondului construit in anumite 
sectoare, necesitatea reabilitarii protejarii si punerii in valoare a monumentelor istorice si de arhitecturala, a 
protejarii si reabilitarii constructiilor cu arhitectura traditionala ; 
 Disfunctionalitati privind dezvoltarea economica 
 Sistarea sau declinul unor activitati economice au condus la pierderea locurilor de munca pentru populatia 
activa, la imobilizarea, destructurarea si degradarea unor terenuri din intravilan, degradarea si lasarea in paragina a 
unora constructii si echipamente. 
 In domeniul agroturismului nu s-au manifestat preocupari majore (o activitate importanta are activitatea sistata), 
desi teritoriul comunei dispune de un cadru natural favorabil, atractiv, dar neamenajat, nevalorificat. 
 Comuna dispune de suprafete suficiente de teren pentru mici intreprinzatori in domeniul valorificarii resurselor 
locale. Crearea de locuri de munca, fie prin reluarea unor activitati mestesugaresti traditionale, fie prin infiintarea 
unor unitati noi, ar stopa plecarile din comuna a fortei de munca . 
 Forta de munca ocupata in comuna - aproape exclusiv in agricultura – cultivarea plantelor si cresterea 

animalelor; 
 Faramitarea terenurilor agricole pe mici proprietati si practicarea agriculturii in sistem individual 
 (slabe initiative de asociere pentru crearea de exploatatii agricole eficiente); 
 Probleme sociale datorate saraciei si gradului de dotare; 
 Aspecte critice privind organizarea circulatiei 
 Pe teritoriul localitatilor si in afara acestora exista sectoare foarte mici de drumuri si strazi cu profile transversale 
si infrastructura necorespunzatoare, cu imbracaminti degradate (drumuri locale), drumuri ce necesita lucrari de 
reparatii-modernizare, intersectii ce necesita amenajare, podete si punti ce necesita reparatii-modernizare, lipsa 
unor podete peste cursuri de apa, terenuri destructurate, cuprinse in intravilan, fara cai de acces rutier amenajate, 
sau cu accese nefunctionale, subdimensionate, in stare avansata de degradare. 
 Aspecte legate de gradul de echipare tehnico-edilitara 
 Necesitatea extinderii sistemelor centralizate de alimentare cu apa si de canalizare menajera , dar si a 
sistemului de alimentare cu gaze naturale. 
 Aspecte legate de managementul deseurilor 

In prezent, problema gestionarii deseurilor se manifesta tot mai acut din cauza cresterii cantitatii si diversificarii 
acestora, precum si a impactului negativ, tot mai pronuntat, asupra mediului inconjutator. Depozitarea deseurilor pe 
sol fara respectarea unor cerinte minime, evacuarea in cursurile de apa si arderea necontrolata a acestora 
reprezinta o serie de riscuri majore atat pentru mediul ambiental cat si pentru sanatatea populatiei. 
 

Odata cu implementarea, la nivelul judetului Dambovita, a proiectului ISPA ''Reabilitarea colectarii, transportului, 
tratarii si depozitarii deseurilor solide in judetul Dambovita'' s-a reusit, pe de o parte, realizarea colectarii 
selective a deseurilor si, pe de alta parte, identificarea si desfiintarea depozitelor ilegale de deseuri. Totodata, 
impunerea taxei de habitat la nivelul intregului judet, implicit si in comuna Cornatelu, a avut rolul de educare a 
cetatenilor cu privire la importanta colectarii deseurilor menajere si colectarii acestora de catre un operator 
autorizat. Deseurile solide constituie in continuare o problema careia trebuie sa i se acorde toata atentia, in sensul 
instituirii de asemenea a unor mijloace de colectare intr-un sistem centralizat.  
 

Pe teritoriul localitatilor comunei COMISANI, colectarea (preluarea) ritmica a deseurilor menajere si transportul 
acestora la platforma de depozitare si neutralizare din Comuna Titu, se face de catre firma specializata SC 
SUPERCOM SA - Bucuresti, conform contractului nr. 170 / 33 /  31.03.2010 privind "Delegarea prin 
concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a deseurilor in judetul Dambovita". 
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 Precolectarea deseurilor menajere se asigura in containere de 1,1 mc, sau in pubele individuale de 120 litri, 
amplasate in locuri special amenajate stabilite de catre administratia publica locala, in fiecare sat, la fiecare 
obiectiv; colectarea deseurilor menajere se face saptamanal de catre firma specializata si apoi se transporta la 
rampa ecologica. 
 S.C Eco Neutralizare Grindasi SRL Ialomita exercita controlul asupra deseurilor depozitate necontrolat 
indeosebi in albiile cursurilor de apa sau la periferia vetrelor de sat. 
 

 2.12 NECESITATI  SI  OPTIUNI  ALE  POPULATIEI 
 

 Necesitatile si optiunile populatiei, punctul de vedere al administratiei publice locale asupra politicii 
proprii de dezvoltare a localitatilor, punctul de vedere al proiectantului, solicitarile, propunerile si sugestiile 
exprimate, s-au concentrat pe urmatoarele probleme : 
 

  Extinderea teritoriului intravilan pe terenuri adiacente tramei stradale existente, in diferite zone de interes, 
pentru realizarea de locuinte in perspectiva, pentru dezvoltarea unor activitati economice, sau pentru includerea in 
intravilan a unor obiective existente. Solicitarile de extindere a teritoriului intravilan sunt evidentiate in plansa 2 ; 
  Valorificarea parcelelor si constructiilor cu activitati sistate, neutilizate, acolo unde situatia juridica permite 
acest lucru, in vederea dezvoltarii unor activitati benefice, care sa creeze locuri de munca in folosul comunitatii 
locale; 
  Reabilitarea obiectivelor de interes public existente, modernizarea bazei materiale in toate institutiile publice ;  
  Reabilitare modernizare si amplificare zone verzi ambientale, de agrement si sport (amenajare terenuri de 
sport si locuri de joaca pentru copii) ; 
  Dezvoltarea turismului si a sectoarelor conexe (amenajare zona de agrement, sport, turism) ; 
  Reabilitare, modernizare si punere in valoare monumente istorice si de arhitectura, lacasuri de cult (biserici) ; 
  Continuarea lucrarilor de reparatii, intretinere si modernizare drumuri si strazi in toate localitatile comunei 
(amenajare santuri de scurgere ape pluviale, trotuare, zone verzi) ; 
  Amenajare parcaje publice de zona si la principalele obiective publice, in incintele acestora ; 
  Modernizare statii de calatori pentru transportul in comun ; 
  Lucrari de reparatii-modernizare a unor podete peste cursuri de apa, realizarea unor podete noi unde sunt 
necesare ; 
  Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea unor activitati rentabile in agricultura ; 
  Stimularea dezvoltarii activitatilor economice, atragerea de investitori si dezvoltatori, in activitati traditionale 
rentabile, bazate valorificarea resurselor locale ; imbunatatirea cooperarii intre mediul de afaceri si administratia 
publica locala ; dezvoltarea sectorului privat, axat pe exploatarea resurselor naturale existente, realizarea si 
marketingul produselor agricole cu valoare adaugata ridicata ; 
  Diversificarea activitatilor agricole generatoare de venit la bugetul local, implementarea unor tehnici si 
tehnologii moderne ; 
  Finalizarea lucrarilor de reabilitare, modernizare a tuturor obiectivelor de interes public pentru care exista 
proiecte si surse de finantare ; 
  Imbunatatirea sistemului de sanatate publica la nivel local ; 
  Impadurirea unor terenuri degradate, defrisate abuziv ; 
  Realizarea lucrarilor hidrotehnice impotriva eroziunii, pe cursurile de apa permanente si pe torenti pentru 
prevenirea inundatiilor ; 
 Toate aceste probleme constituie elemente de tema pentru PUG sau pentru alte faze de proiectare ce urmeaza 
a se elabora in continuare. 
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 3.   PROPUNERI  DE  ORGANIZARE  URBANISTICA 
 

3.1  STUDII  PREGATITOARE 

  Pentru elaborarea PUG si Regulament Local de Urbanism aferent pentru localitatile comunei COMISANI , 
au fost utilizate concluziile si recomandarile din studiile pregatitoare (de fundamentare), pe domenii 
specifice, cat si din alte studii, documente si cercetari, reglementari legislative in vigoare, elaborate anterior 
sau concomitent. 
 STUDII DE FUNDAMENTARE ELABORATE ANTERIOR (2016) : 

 

1 - Studiu topografic (intocmire plan topografic de baza) – 2016 
elaborat de  NORTH TOPOCAD SRL 
 

2 - Studiu Hidrogeotehnic, Riscuri naturale - 2016 
elaborat de SC "ROCKWARE UTILITIES" SRL - Bucuresti (autor - dr. ing. geolog Mihai-Alexandru Samoila) ; 
 

3 - Studiu istoric general - 2016, elaborat de SC "DOCT" SRL - Targoviste (autor - arh. Doina Petrescu, 
specialist atestat monumente istorice);  
 
4 - Studiu de identificare si evaluare a paisajului natural si antropic - 2016, elaborat de SC "PLAN.CO 
URBISDESIGN" SRL - Bucuresti (autor - dr. urb. Andreea POPA, specialist atestat); 
 Rezultatele si concluziile acestor studii, au fost inter-relationate cu strategia de organizare urbanistica a 
teritoriului localitatilor, si s-au concretizat in propunerile de dezvoltare prezentate in PUG, precum si in 
prescriptiile si reglementarile Regulamentului Local de Urbanism aferent. 
 
 3.2  EVOLUTIE  POSIBILA , PRIORITATI 
 

 Prin valorificarea potentialului natural, economic si uman existent, se apreciaza ca teritoriul comunei Comisani 
beneficiaza de conditii optime privind dezvoltarea activitatilor economice in domeniul cultivarii plantelor, cresterii 
animalelor, dar si in domeniul industriei. In aceeasi masura ofera un cadru natural deosebit de valoros pentru 
dezvoltarea asezarilor rurale existente si pentru dezvoltarea turismului rural si agroturismului. 
Printre obiectivele ce urmeaza a se realiza se numara: o ferma de porci (300 capete), o statie GPL impreuna cu 
service auto, pe teritoriul fostului AGROMEC, o fabrica piese masini de spalat (ARTIC). 
 
 Turismul rural si agroturismul reprezinta reale activitati generatoare de venituri alternative in mediul rural, fapt 
ce ofera posibilitati de dezvoltare tocmai datorita peisajelor unice, ariilor naturale vaste, ospitalitatii inascute si 
recunoscute a locuitorilor de la sate, cum sunt si cei ai comunei Comisani. Pe de alta parte, conservarea traditiilor, 
culturii, a specialitatilor culinare si a bauturilor traditionale, precum si diversitatea resurselor turistice rurale, ofera un 
potential deosebit pentru dezvoltarea acestui sector . 
 In aceste conditii, in care turismul romanesc se afla intr-un proces de modernizare, dezvoltare si inovare, 
precum si de creare de servicii turistice moderne si competitive, comuna Comisani are sansa sa se dezvolte ca o 
localitate turistica tanara, dezvoltand turismul rural, agroturismul, dar si turismul comunitar. 

Pentru aceasta este nevoie de schimbarea mentalitatilor si de mobilizarea resorturile interioare ale oamenilor 
satelor, astfel incat acestia sa invete cum se pot ajuta singuri si cum pot profita de bogatia ascunsa din viata lor. Si 
din acest motiv, administratia locala a comunei Comisani are sarcina sa incurajeze si sa sprijine revigorarea 
obiceiurilor specifice, a mestesugurilor noastre traditionale si agricultura sanatoasa de familie ca solutie durabila 
pentru un viitor prosper la sat. Astfel, comunitatile vor fi stimulate sa initieze noi proiecte care sa creeze resurse 
suplimentare (evenimente, targuri de produse locale, activitati conexe turismului comunitar).  

Cabana turistica „La Casa Verde” (care momentan are suspendata activitatea) a inceput deja demersurile pentru 
reluarea activitatii. 
 O componenta importanta a vietii satului este cultura, domeniu care poate contribui in mod specific la cresterea 
gradului de atractivitate a satului pentru populatia tanara. Mijloacele prin care se transmite cultura in mediul rural 
sunt in principal caminele culturale, bibliotecile, radioul, televiziunea si internetul. In ultimii ani, s-a constatat o 
perpetua degradare a mediului cultural, pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat acesui domeniu, atat din 
partea bugetului public, cat si din partea finantatorilor privati. In comuna Comisani, caminul cultural din resedinta 



PUG - PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL - COMUNA COMISANI , JUDETUL DAMBOVITA                        2018 
VOLUMUL 1 - MEMORIU  GENERAL  PUG 

 

65 
 

 

de comuna a fost pus in functiune in 2016, in timp ce caminul cultural din Lazuri a fost realizat in anul 2014 si 
servesc exact necesitatilor pentru care au fost destinate.  
 Patrimoniul cultural al satului romanesc reprezinta o sursa importanta de dezvoltare atat la nivel local, cat si la 
nivel regional, capitalul simbolic fiind esential pentru identitatea culturala reprezentata prin valori, obiceiuri si 
indeletniciri, credinte si simboluri impartasite de catre comunitate. Manifestarea identitatii culturale, a traditiilor si a 
obiceiurilor este influentata de regiune, care reprezinta mai mult decat o locatie geografica. Date fiind acestea, 
mentinerea identitatii culturale trebuie sa includa cativa factori, cum ar fi educatia si consumatorii de cultura. In 
acest sens, protejarea mostenirii rurale este extrem de importanta in ceea ce priveste dezvoltarea turismului rural 
ca modalitate de promovare a satelor romanesti, cu un efect pozitiv asupra atragerii turistilor si cu beneficii 
economice pentru populatia locala.  
  

 Datorita dezechilibrelor economice, consecinta a mutatiilor existente in tipul de proprietate si in 
folosinta terenurilor, a intarzierii restructurarii si revigorarii unor activitati traditionale din sfera productiei 
industriale sau agricole, a activitatilor situate in aval de productia agricola, se apreciaza ca, pe termen 
scurt, nu se poate vorbi de o evolutie pozitiva.   

 

Analiza disfunctionalitatilor constatate (identificarea efectelor previzibile, a cauzelor reale, a prioritatilor 
de interventie-prevenire, remediere) a impus instituirea unor masuri de interventie prin mijloace urbanistice 
sau organizatorice. 

 

  Masurile de interventie vizeaza cu prioritate remedierea urmatoarele disfunctionalitati : 
o Probleme de risc natural - eroziuni de maluri, inundatii, zone cu probabilitate de producere alunecari de teren; 
o Deteriorarea fondului locuibil in anumite zone (uzura fizica si/sau morala) ; 
o Folosirea nerationala a unor terenuri, blocarea unor terenuri cu activitati sistate ; 
o Lipsa unor categorii de functiuni complementare locuirii ; 
o Nerespectarea regulilor de igiena si confort urban in amplasarea unor constructii ; 
o Starea tehnica nesatisfacatoare a unor artere de circulatie cu amenajarile specifice aferente ; 
o Lipsa spatiilor de parcare in zona obiectivelor de interes public si in zona centrala ; 
o Lipsa punctelor de precolectare selectiva pentru toate categoriile de deseuri ; 
o Depozitarea defectuasa, necontrolata a deseurilor menajere - poluare sol, apa, aer ; 
o Lipsuri si deficiente majore privind infrastructura tehnico-edillitara ; 
o Probleme de salubritate, igiena si poluare la obiective economice, lipsa unui serviciu de salubritate, intretinere ; 
o Lipsa unei strategii coerente privind reabilitarea protectia si valorificarea patrimoniului natural si cultural de 
interes local si national, a zonelor cu valoare ecologica si peisagistica. 
 

 Prioritatile de interventie, in functie de nevoile imediate de amenajare si dezvoltare si de fondurile avute la 
dispozitie de Consiliul Local (fonduri proprii, fonduri de la bugetul statului, fonduri externe) vizeaza rezolvarea 
problemelor prioritare prezentate. 
 Administratia publica locala face eforturi sustinute pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rutiere si 
edilitare, pe teritoriul localitatilor si in afara acestora, pe toate relatiile importante cu unitatile administrativ-teritoriale 
invecinate, pentru identificarea si atragerea unor surse de finantare interne sau externe, pentru atragerea si 
stimularea investitiilor private sau in formula de parteneriat mixt (public-privat). 

 
 

3.3  OPTIMIZAREA  RELATIILOR  IN  TERITORIU 
 

 Pe baza prevederilor / propunerilor / informatiilor din PATJ si din studiile de fundamentare, propunerile de 
optimizare a relatiilor in teritoriu vizeaza in principal : 
-  Integrarea comunei, prin valorile de patrimoniu natural si cultural, in sistemul teritorial de valori al judetului; 
- Reabilitarea si modernizarea unor artere de circulatie rutiera de pe teritoriul localitatilor si in afara acestora, 
amenajare intersectii, reparatii, modernizare podete existente si realizarea unor podete noi peste cursuri de apa, 
pentru facilitarea transportului de marfuri si calatori ; realizarea unor strazi noi pentru deservirea parcelelor cu 
locuinte, sau destinate locuirii, din intravilanul localitatilor ;  
-  Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare pe teritoriul tuturor localitatilor. 
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Propunerile de amenajare si dezvoltare la nivel teritorial depasesc limita administrativa a comunei COMISANI si 
se inscriu in prevederile de ansamblu ale politicii de dezvoltare regionala (Planul de dezvoltare regionala) privind 
Resursele umane, Economia, Infrastructura (de transport si tehnico-edilitara), Mediul si Turismul.  

 

Propunerile privind relansarea economica a localitatilor, sunt axate pe valorificarea resurselor solului si 
subsolului, a potentialului agricol existent, a capacitatilor existente si a fortei de munca din teritoriu, pe 
dezvoltarea prin reorganizare, retehnologizare si rentabilizare a activitatilor economice existente, pe 
folosirea rationala a rezervelor existente de teren, asigurarea cu utilitati. 

Analiza principalelor activitati economice ale comunei releva un mediu economic in dezvoltare, ''franat'' intr-o 
oarecare masura de efectele perioadei de recesiune economica, dar care incearca prin masuri de restructurare sa 
isi eficientizeze munca si procesele de productie. 

Cele mai performante activitati economice in perioada de analiza sunt cele din sectorul tertiar. Aceste activitati 
''exceleaza'' si fac fata schimbarilor din economie reusind sa se adapteze inclusiv unor conditii de recesiune.  

In aceste conditii se impune acordarea unei atentii speciale acestor tipuri de activitati prin sustinere din partea 
autoritatilor locale in sensul creerii de spatii in favoarea acestora inclusiv prin remodelarea spatiului rural in 
defavoarea acelor activitati mai putin profitabile si care se dovedesc dificil de gestionat in perspectiva. 

 

3.4  DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR 
 

 Agricultura 
In agricultura, productivitatea muncii este, in continuare, relativ mare, dar ponderea cifrei de afaceri este mica, 

iar evolutia acesteia este destul de lenta. Acest fapt evidentiaza un domeniu cu potential, care nu este exploatat la 
maxima lui valoare. Productiile in agricultura au o valoare cantitativa si uneori calitativa mult sub potentialul de 
productie, fapt datorat in principal mijloacelor de productie si echipamentelor utilizate uzate fizic si moral. 
 Activitatile din domeniul agriculturii se vor desfasura preponderent in sistem privat individual sau asociativ. 
 Se pot dezvolta si o serie de activitati conexe, de depozitare en-gros si de prelucrare a productiei agricole pe 
teritoriul comunei. 
 Sunt necesare masuri de stimulare privind valorificarea resurselor agricole, atat prin prelucrare locala, cat si 
pentru desfacere in sistem organizat, diversificarea si marketingul produselor agricole si animaliere. 
  

Activitatile de tip agricol se vor dezvolta in fermele existente, pe terenurile care au avut aceleasi functiuni si pe 
care se mai afla constructii (aflate in stadii diferite de degradare), cu respectarea normelor de protectia mediului, 
cuplate, eventual, cu activitati de tip industrial. Astfel, pe teritoiul comunei intalnim ferma de oi, ferme de vaci,  dar si 
propuneri pentru infiintarea unei ferme de porci si a unei ferme de ovine-caprine. 

 

 Activitatile industriale de productie, depozitare si transport, sau de mica industrie sateasca, se vor desfasura 
preponderent in sistem privat, in cadrul unor ateliere, unitati de productie si depozitare, servicii industriale. 
 Se preconizeaza infiintarea unor unitati specializate in productia materialelor de constructii (care deja se 
comercializeaza prin magazinele existente), pentru intretinerea si repararea locuintelor si obiectivelor de interes 
public, cat si pentru realizarea de constructii noi (locuinte, case de vacanta si alte obiective). 

Dezvoltarea sectorului constructiilor se afla in stransa legatura cu evolutia celorlalte domenii de activitate, dar si 
de investitiile publice in zona. 
 Este necesara modernizarea bazei materiale a unitatilor de productie si prestari servicii existente. 
 Este necesara valorificarea de catre administratia locala a zonelor destructurate cu activitati sistate, acolo unde 
situatia juridica permite acest lucru, declansarea procedurilor legale de achizitie a acestor terenuri si constructii in  
vederea concesionarii lor pentru dezvoltarea unor activitati economice rentabile, in folosul comunitatii locale . 
 Este necesara o identificare minutioasa a resurselor locale, a bazei materiale existente, a oportunitatilor si 
disponibilitatilor privind reactivarea, reabilitarea, revigorarea unor activitati traditionale, meserii, mestesuguri 
traditionale (morarit si panificatie, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, reparatii si intretinere utilaje si 
alte echipamente agricole, tamplarie, dulgherie, materiale de constructii, reparatii, reabilitare si construire locuinte, 
confectii metalice, croitorie, cojocarie, cismarie, frizerie, activitati ce se pot practica in asociatii familiale, in cadrul 
unor mici ateliere private), actiuni ce ar putea aduce beneficii economice multiple si ar putea absorbi forta de munca 
locala. 
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Pentru activitatile de tip industrial au fost rezervate terenuri tot in incintele existente sau in extinderea acestora 
(amplasate corespunzator fata de localitati). Pe teritoriul comunei sunt propuse a se realiza: unitati industriale si de 
prestari servicii, showroom, hale de productie si depozitare, parc fotovoltaic, fabrica piese masini de spalat, 
benzinarie +service auto. 

Pentru toate terenurile rezervate pentru activitati economice s-a instituit interdictie temporara de construire, 
pentru intocmirea unor documentatii de urbanism (PUZ sau PUD), cu eventual Studiu de Impact de mediu. 

Modul cum se pot dezvolta unitatile economice dispersate in zona de locuit (solutie care nu se recomanda) sau 
realizarea unor unitati economice noi, pe amplasamentele rezervate sau pe alte amplasamente, este prevazut in 
Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG. 
 Activitati comerciale, prestari servicii, turism 

Comertul si serviciile reprezinta alte domenii profitabile in ultimii ani si bine angrenate in economia reala. Aceste 
domenii sunt de perspectiva si reprezinta atat trecutul cat mai ales viitorul comunei. 
 In acest domeniu se apreciaza faptul ca exista deja o mare disponibilitate de teren, in incintele obiectivelor 
existente, pe parcele proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, cu destinatia respectiva stabilita in PUG, 
dar nu este exclusa posibilitatea aparitiei unor solicitari ulterioare, in zone cu alta destinatie functionala in conditii de 
complementaritate sau compatibilitate cu functiunea dominanta a zonei. Activitati comerciale si de prestari servicii 
se pot dezvolta atat in cadrul zonelor rezidentiale cat si in alte zone functionale. 
 

In domeniul turismului incep sa se manifeste initiative pe plan local. Cabana turistica „La Casa Verde”, casificata 
de Ministerul Turismului cu trei stele, cabana dispunand de un restaurant cu 55 locuri si 12 camere cu grupuri 
sanitare proprii, dotate la standarde europene, dar si de doua lacuri concesionate,cu o suprafata medie de 22 
ha(luciu de apa si diguri), pentru pescuit si agreement.  
 Activitatile complexe in domeniul turismului  sunt considerate ca fiind optiuni promitatoare pentru viitor 
deoarece astfel se poate realiza o dezvoltare economica a localitatilor cu specific predominant agricol si silvic, 
cu consecinte favorabile asupra atragerii si mentinerii populatiei in mediul rural, impulsionarii activitatii agricole in 
regiunile defavorizate din punctul de vedere al resurselor naturale si dezvoltarii sociale si culturale. 
Turismul in mediul rural ofera posibilitatea ca oamenii sa se apropie, sa-si cunoasca conditiile de viata si cultura.  
 Turismul rural este un concept care cuprinde activitatea turistica organizata si condusa de populatia locala si 
care are la baza o stransa legatura cu mediul ambient, natural si uman. 
 Turismului i s-au conturat noi valente prin practicarea turismului rural, acest nou tip, fiind adecvat epocii 
moderne actuale. Turismul rural se deruleaza in spatii relativ nepoluate, neperturbate, locuite de comunitati 
traditionale, satisfacand multiple nevoi: nevoia de "evadare", de mentinere sau refacere a starii de sanatate, de 
cunoastere si educare, de frumos si inedit. 
 

Turismul rural este o forma a turismului care include orice activitate turistica organizata si condusa in spatiul 
rural de catre populatia locala, valorificand resursele turistice locale (naturale, culturale, istorice, umane) precum si 
dotarile, structurile turistice, inclusiv pensiunile si pensiunile agroturistice. Turismul rural presupune atat activitati 
fizice (participarea la prepararea si degustarea de produse gastronomice specific zonei, pescuitul, invatarea de 
mestesuguri, participarea la activitati traditionale, etc) cat si morale/educationale (vizitarea locurilor istorice si 
moonumentelor istorice, vizite in atelierele mesterilor populari, participrea la festivaluri de traditii si datini rurale, 
invatarea unor retele culinare cu traditie, studierea naturii). Prin dezvoltarea mediului rural, amenajarea unor ferme, 
pensiuni si gospodarii taranesti ca mediu de desfasurare al activitatilor sporeste atat atractivitatea zonei cat si 
nivelul de trai al localnicilor ce pot participa direct la promovarea acestui tip de turism. 
 Gospodaria este structura de primire turistica cea mai reprezentativa pentru turismul rural, aici impletindu-se 
armonios primirea si gazduirea turistilor cu serviciile de servire a mesei, care includ oferirea unor alimente 
proaspete si bauturi din surse proprii, locale, precum si cu serviciile ce cuprind activitati de destindere si animatie 
cuprinzand elemente legate de arta si creatia populara, de manifestarile etnofolclorice, traditii, sarbatori, specific 
local. 
 Agroturismul este activitatea de primire si ospitalitate realizata de intreprinzatorii agricoli individuali sau asociati 
precum si de familiile lor utilizand propria intreprindere(gospodarie, exploatatie) sau una inchiriata astfel incat 
activitatea desfasurata sa fie intr-un raport de complementaritate cu activitatile aferente cultivarii terenului, 
silviculturii si cresterii animalelor, acestea trebuind sa constituie si in continuare activitati principale. 
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 Din punct de vedere agro-economic, activitatea agroturistica se poate desfasura si sub forma simplei gazduiri, 
atunci cand o gospodarie taraneasca inchiriaza camere neutilizate de proprietar, din propriul sau patrimoniu edilitar, 
fara a oferi in mod organizat, coordonat si continuu o alta forma de servicii (masa, vizite si excursii in imprejurimi, 
etc.) in interiorul sau in afara gospodariei. In acest caz, activitatea de turism nu face parte dintr-o strategie proprie ci 
se prezinta doar ca o forma complementara de folosire a spatiului excedentar si a altor rezerve interne urmarind in 
principal o completare a veniturilor in anumite perioade ale anului, mai ales in sezonul estival. 
 Activitatea desfasurata, care poate sa cuprinda cazarea, alimentatia, agrementul s.a. constituie un tot unitar care 
defineste produsul agroturistic. In acest sens este obligatoriu sa se asigure o corelatie corespunzatoare intre 
calitatea dotarilor, a echipamentului si aspectul general al spatiilor de cazare cu cele pentru alimentatie si 
agrement.  
 Agroturismul este o forma complexa de turism ce ofera oamenilor care vor sa se relaxeze, iubesc natura, cultura 
si arta populara, posibilitatea de a-si petrece timpul liber in gospodariile familiilor taranesti. 
 Agroturismul cuprinde doua mari laturi si anume: 
 - activitatea turistica propriu-zisa, concretizata in cazare, servicii de alimentatie – pensiune, circulatie turistica, 
prestarea serviciilor de baza si suplimentare; 
 - activitatea economica agricola practicata de prestatorii de servicii agroturistice, concretizata in producerea si 
prelucrarea primara a produselor agroalimentare in gospodarie si comercializarea acestora direct catre turisti sau 
prin diferite retele comerciale.  
 

 Turismul rural si agroturismul reprezinta reale activitati generatoare de venituri alternative in mediul rural, fapt 
ce ofera posibilitati de dezvoltare tocmai datorita peisajelor unice, ariilor naturale vaste, ospitalitatii inascute si 
recunoscute a locuitorilor de la sate, cum sunt si cei ai comunei Comisani. Pe de alta parte, conservarea traditiilor, 
culturii, a specialitatilor culinare si a bauturilor traditionale, precum si diversitatea resurselor turistice rurale, ofera un 
potential deosebit pentru dezvoltarea acestui sector . 
   

 Dezvoltarea turismului se poate realiza prin incurajarea pluriactivitatilor in agricultura, prin crearea unor 
oportunitati de diversificare a activitatilor economice in mod special in comune care au in prezent un profil 
ocupational mixt. 
 

 Pe langa activitatile enumerate, pentru care s-au rezervat terenuri in zonele destinate acestor functiuni, 
mai pot apare si alte cerinte in sfera serviciilor industriale, de industrie mica, mestesugareasca, artizanala, 
traditionala, neprevazute la momentul elaborarii documentatiei. Daca respectivele solicitari vor viza terenuri 
destinate altor functiuni, sau ar putea sa creeze aspecte de incompatibilitate (incomodare) cu functiunile 
invecinate, se va impune, prin certificatul de urbanism, elaborarea unei documentatii specifice (PUZ, PUD) 
pentru analizarea impactului si implicatiilor in zonele riverane, pentru stabilirea conditiilor de amplasare si 
executie a constructiilor si amenajarilor. 
 Administratia publica va sprijini initiativele locale, sau investitorii privati din afara comunei, in realizarea 
de parcuri rezidentiale, sau alte obiective economice, in zonele rezervate prin PUG, (sau initierea unor 
documentatii de urbanism pentru alte amplasamente) si se va implica, eventual, in valorificarea unor 
terenuri proprietate privata pentru activitati economice, pe calea cea mai convenabila pentru parti (schimb, 
instrainare, asociere). 
 Se vor incuraja activitatile de prestari servicii pentru agricultura si industrie. 
 

  FACILITATI OFERITE INVESTITORILOR: 
Forta de munca calificata si necalificata . 
Acces la utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaze, telecomunicatii, internet, cabluTV). 
Drumuri asfaltate si modernizate 
Sprijin la identificarea terenurilor disponibile pentru investitii. 
Posibilitati de colaborare (asociere) pe plan local in domeniul investitiilor . 
Posibilitati de concesionare terenuri. 
Disponibilitatea Consiliului Local de a acorda facilitati potentialilor investitoriin functie de natura si volumul investitiei 
pe baza de negocieri . 
Sprijin total al autoritatiilor locale pe plan administrativ in derularea unor investitii pe raza comunei. 
Programe locale, judetene, regionale, nationale si europene destinate mediului rural 
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 3.5  EVOLUTIA  POPULATIEI 
 

 Evolutia populatiei este determinata de 3 categorii principale de elemente: 
 - elemente demografice, luand in calcul posibilitatile de crestere naturala a populatiei in functie de 
evolutia contingentului fertil si de evolutia probabila a indicilor de natalitate, de numarul populatiei 
varstnice si a mortalitatii, etc;  
 - probabilitatile de ocupare a resurselor de munca in raport cu locurile de munca existente si posibil de 
creat, veniturile potentiale pe care le pot oferi aceste locuri de munca ; 
 - gradul de atractivitate al comunei, consecinta directa a numarului si calitatii dotarilor publice, 
conditiilor de locuit, a gradului de echipare edilitara. 

Sub aspectul structurii demografice, ar trebui create premize pentru atragerea populatiei tinere prin 
crearea de noi locuri de munca, dezvoltand activitatile din domeniile serviciilor, invatamantului, 
transporturilor, constructiilor si a sectorului privat industrial. 

 

 Analiza demografica, pe baza criteriilor specifice, urmareste furnizarea unei imagini cuprinzatoare a 
caracteristicilor si evolutiilor cu privire la capitalul uman - resursa de baza si creatoare a fiecarei societati. 
 Dinamica populatiei, indicator de definire a resurselor de munca necesare procesului de planificare, arata ca 
populatia comunei a manifestat in ultimii ani o tendinta de scadere continua. 
 Factorul cel mai important care a determinat reducerea populatiei rurale a fost migratia, fenomen demografic, 
social si economic complex cu implicatii majore in evolutia numarului persoanelor domiciliate in mediul rural si in 
structura demografica a acestuia. 
 Un alt factor demografic care a avut un impact major asupra dinamicii populatiei rurale si a dimensiunii 
comunitatii l-a constituit sporul natural negativ . 
 Scaderea populatiei din mediul rural a fost totodata insotita de imbatranirea acesteia, determinata de o serie de 
factori demografici si socio-economici.   
 In privinta evolutiei de perspectiva a populatiei se iau in considerare sporul natural, sporul migrator si 
perspectivele de dezvoltare economica. In corelare cu prevederile/propunerile din documentatiile de amenajarea 
teritoriului, evolutia populatiei se poate determina dupa urmatoarele modele : 
■ modelul de crestere biologica, in care calculul se face pe baza posibilitatilor de crestere naturala (sporul natural) 
■ modelul de crestere tendentiala, prin luarea in considerare a sporului mediu anual (spor natural si migrator), 
inregistrat in ultimii 15-20 de ani. 
 

Optiuni ale strategiei privind evolutia populatiei : 
- Oprirea tendintei de declin demografic, ocuparea locurilor de munca oferite de localitatile invecinate si realizarea 
stabilizarii evolutiei populatiei ; 
-  Reducera ratei somajului ; 
- Cresterea ponderii sectorului tertiar-constructii, servicii la nivelul localitatii, dezvoltarea turismului ca activitate de 
echilibrare si diversificare a economiei (agroturism, piscicultura), dezvoltarea activitatilor de industrie mica si a 
activitatilor de depozitare, data fiind apropierea de capitala. 
 Prin valorificarea resurselor existente - excedentul de terenuri destinate construirii de locuinte, prin dezvoltarea 
turismului, a activitatilor din sectorul constructiilor si cel al serviciilor, a activitatilor industriale, de depozitare si 
transport, a activitatilor agricole in domeniul culturii cerealelor si cresterii animalelor, la nivelul comunei, se poate 
estima o stabilizare a populatiei tinere in localitate, prin reducerea fluxului migrator spre orasele apropiate , dar si 
datorita tendintei de migrare a populatiei dinspre judetele invecinate. 
 

POPULATIA STABILA IN COMUNA COMISANI 
ANUL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 UM: Numar persoane 
TOTAL 5398 5348 5347 5328 5307 5303 5337 5313 5296 5280 5238 

MASCULIN 2681 2654 2654 2640 2621 2621 2637 2626 2617 2610 2525 
FEMININ 2717 2694 2693 2688 2686 2682 2700 2687 2679 2670 2653 
RATA DE 

CRESTERE 
- - 0,926 - 0,019 - 0,355 - 0,394 - 0,075 - 0,641 - 0,450 - 0,320 - 0,302 - 0,795 

Sursa datelor : Baza TEMPO - Online - serii de timp, INSSE 
 

In anul 2015, populatia comunei COMISANI a scazut cu 160 persoane fata de anul de referinta 2005. 
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Rata medie anuala de crestere a populatiei a fost de - 0,30 . 

Rata de crestere a populatiei s-a calculat dupa formula : valoarea indicator an curent - valoare indicator an 
precedent / valoare indicator an precedent x 100 

 

Modelul cresterii biologice, bazata pe posibilitatea cresterii anuale–scenariu pesimist de continuare a scaderii 
populatiei cu o rata medie de - 0,30 
P  =  P0(1+r)n  
P  =  populatia preliminara;  
P0 =  populatia existenta; 
r   =  cota medie anuala de crestere/1000 de loc. 
n  =  numarul de ani pentru care se face calculul = 10 
Rata medie de crestere anuala la mia de locuitori este de - 0,00030. 
P = P0(1+r)n => P = 5238 [1+(-0,0003)]10 = 5238 (0,99970)10= 5238 x 0,99701 = 5222 locuitori 
Populatia previzionata pentru anul 2025 este de 5222 locuitori in cazul unui scenariu pesimist. 

 

Modelul cresterii biologice, bazata pe posibilitatea cresterii anuale–scenariu optimist de crestere populatiei cu o 
rata medie de + 0,30 
P  =  P0(1+r)n  
P  =  populatia preliminata;  
P0 = populatia existenta; 
r  =  cota medie anuala de crestere / 1000 de loc. 
n  =  numarul de ani pentru care se face calculul = 10 
Rata medie de crestere anuala la mia de locuitori este de 0,00030 
P = P0(1+r)n => P = 5238 [1+(0,00030)]10   = 5238 (1,0003)10= 5238 x 1,003004 = 5254 locuitori 
Populatia previzionata pentru anul 2025 in ipoteza unui scenariu optimist este de 5254 locuitori. 
 
 3.6 ORGANIZAREA  CIRCULATIEI  RUTIERE 
 

 Principalele cai de comunicatie rutiera la nivel teritorial, sunt reprezentate de urmatoarele drumuri, cu 
specificarea lungimii totale in km, a lungimii tronsoanelor pe tipuri de imbracaminti si pe stare de viabilitate, a 
prioritatilor de interventie (reabilitare, modernizare, propuneri) : 
DRUMURI  JUDETENE : 
DJ 711 :   Targoviste (DN 71) – Baleni Romani – Dobra – Bilciuresti – Cojasca – Bujoreanca (DN 1A); 
asigura accesul in comuna Comisani dinspre municipiul Târgoviste, respectiv municipiul Bucuresti (se desprinde din 
DN 1A pe teritoriul localitatii Bujoreanca)  
lungime totala in teritoriul administrativ este de  7,23 km ;  asfaltat, stare B. 
DRUMURI  COMUNALE : 
DC 50 :   Vacaresti (DJ 721) – Lazuri (DJ 711); 
lungime totala in teritoriul administrativ este de 1,39 km ; asfaltat, stare B  
DC 51 :   Comisani (DJ 711) – Habeni (DJ 711B) ; 
lungime totala in teritoriul administrativ este de 2,77 km ; asfaltat , stare B. 
 

 DRUMURI  LOCALE : 
Circulatia locala se desfasoara pe strazi principale si secundare, din care : majoritatea drumuri asfaltate 

recent; foarte putine drumuri slab implietruite, sau de pamant, in stare mediocra si rea, cu infrastructura si 
elemente geometrice necorespunzatoare in profil transversal si longitudinal, fara santuri de scurgere a 
apelor pluviale, fara trotuare. 
- Propunerile de reabilitare-modernizare cat si propunerile pentru reparatii sunt marcate pe Plansa nr. 3 - 
Reglementari urbanistice-Zonificare. 

Intersectiile principale necesita lucrari de redimensionare, reamenajare si echipare cu elementele specifice 
pentru fluidizarea si siguranta circulatiei.  
- Propunerile prioritare de amenajare-modernizare intersectii sunt marcate pe Plansa nr. 3 - Reglementari 
urbanistice-Zonificare.  
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 Traversarile peste cursurile de apa se realizeaza pe podete sau punti dintre care unele necesita reparatii 
importante, reabilitare, modernizare. In anumite puncte sunt necesare poduri noi.  
- Propunerile de reparatii-modernizare poduri existente si propunerile de poduri noi sunt marcate pe 
Plansa nr. 3 - Reglementari urbanistice-Zonificare. 
 

 � TRAFICUL GREU DE TRANSPORT MARFA 
Se desfasoara preponderent pe traseul DJ 711. 

 

- Nu s-au identificat posibilitati de deviere a traficului greu pe alt traseu ocolitor, care sa evite tranzitarea 
localitatilor. 
 
 

 � TRANSPORTUL IN COMUN (transportul interurban de persoane) 
Transportul in comun se desfasoara pe DJ 711, cu mijloacele de transport specifice, avand capacitate minima 

da 10 sau 23 locuri, apartinand unor firme de transport autorizate.  
 Statiile pentru calatori sunt amplasate pe traseul drumului judetean, statiile de calatori beneficiaza de amenajari 
specifice satisfacatoare. 

- Se recomanda modernizarea celor existente. 
 

 � PARCAJELE 
  Parcajele publice de zona centrala, cele aferente institutiilor publice si serviciilor de interes general, precum si 
cele aferente unor obiective economice sunt insuficiente sau nu sunt amenajate corespunzator, desi in majoritatea 
cazurilor exista disponibilitati de teren in acest scop. 
- Se propune organizarea de parcaje publice in incintele tuturor obiectivelor de interes public si pe 
parcelele obiectivelor economice, in afara zonei drumului. 

Tronsoanele de drumuri si strazi ce necesita lucrari de reabilitare-modernizare cu prioritate, precum si 
cele care necesita reparatii, traversarile peste cursuri de apa (poduri si podete) ce necesita reparatii-
modernizare, propunerile de poduri noi, precum si intersectiile principale ce necesita amenajari specifice 
pentru fluenta si siguranta circulatiei, sunt reprezentate pe Plansa 3 "Reglementari urbanistice - 
Zonificare". 
 In Plansa nr. 6 "Profile transversale strazi" sunt prezentate tipurile de profile reprezentative propuse. 

La amplasarea noilor constructii se vor respecta Zonele de protectie ale drumurilor nationale, judetene si 
comunale (necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului), conform Legii nr. 198 din 9.06.2015 privind 
aprobarea OG nr. 7/30.01.2010 pentru modificarea si completarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 
(Anexa nr. 1 - Limitele zonei drumului)  

 Zonele de protectie sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei 
drumului, si au urmatoarele dimensiuni (distante), functie de categoria drumului : 22 m pentru drumurile nationale, 
de 20 m pentru drumuri judetene si de 18 m pentru drumuri comunale. 
 Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice in traversarea localitatilor rurale, distanta dintre 
axul drumului si gardurile sau constructiile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru 
drumurile nationale, de minimum 24 m pentru drumurile judetene si de minimum 20 m pentru drumurile comunale, 
conform OUG nr. 7/30.01.2010, art. 19, alin. 4 si 5. 
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 3.7  INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL 
 

 3.7.1. INTRAVILAN  PROPUS 
 

 In urma analizei problematicii complexe privind disfunctionalitatile, necesitatile, oportunitatile si 
prioritatile de dezvoltare a localitatilor, potrivit nevoilor, cerintelor si optiunilor comunitatii locale, in 
concordanta cu particularitatile fiecareia dintre localitati, cu strategia de dezvoltare pe termen mediu si 
lung, TERITORIUL INTRAVILAN al localitatilor comunei COMISANI a suferit o serie de modificari importante 
ca suprafata si configuratie, fiind determinat prin includerea tuturor suprafetelor de teren ocupate de 
constructii si amenajari existente, a tuturor terenurilor destinate constructiilor si amenajarilor propuse, 
pentru care exista documentatii de urbanism aprobate (PUG si Regulament aferent - aprobat prin HCL nr. 1 
/ 31.01.2005, Planuri Urbanistice Zonale elaborate ulterior PUG), precum si a unor terenuri de folosinta 
agricola, necesare dezvoltarii zonei rezidentiale (locuinte si functiuni complementare), dezvoltarii 
activitatilor economice (activitati industriale de depozitare si transport, activitati agricole, activitati 
comerciale si de prestari servicii etc), dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare, pentru o etapa mai 
indepartata, de larga perspectiva (cca 10 ani) - la solicitarea  unor detinatori privati, respectiv a 
administratiei publice locale. 
 

Organizarea pe TRUPURI si pe UTR-uri, pe ZONE si SUBZONE FUNCTIONALE, precum si configuratia 
teritoriului intravilan propus-2018, propunerile si reglementarile urbanistice, structura functionala propusa 
pentru fiecare sat component al comunei Comisani, sunt prezentate in Plansa nr. 3 - "REGLEMENTARI 
URBANISTICE - ZONIFICARE". 
 
 

 3.7.1.1 Organizarea teritoriului intravilan pe trupuri 
 

 Teritoriul intravilan este format din suprafetele de teren destinate constructiilor si amenajarilor, fiind structurat, 
la nivel teritorial pe TRUPURI : trupurile principale ale localitatilor si celelalte trupuri apartinatoare acestora. 
 Trupurile sunt unitati de suprafata ale teritoriului intravilan cu functiuni diverse, (vetrele principale ale localitatilor 
sau subunitati apartinatoare, precum si alte subunitati izolate, dispersate in teritoriu). 
 

 T1 - Sat COMISANI - resedinta de comuna (trupul principal al satului) 
Alte trupuri apartinatoare : 
T1a (activitati de tip A - activitati agricole)  
T1b (activitati de tip GC/TE – statie epurare si constructii tehnico-edilitara)  
T1c (activitati de tip ID/A – activitati industriale, depozitare, agricole)  
T1d (activitati de tip Li - locuinte si functiuni complementare locuinte) 
 

 T2 - Sat LAZURI (trupul principal al satului) 
Alte trupuri apartinatoare : 
T2a (activitati de tip ID – activitati industriale, de depozitare)  
T2b (activitati de tip A - activitati agricole)  
T2c (activitati de tip GC/TE – gospodarie apa si constructii tehnico-edilitara)  
T2d (activitati de tip GC/TE – put si constructii tehnico-edilitara)  
T2e (activitati de tip GC/TE – put si constructii tehnico-edilitara)  
T2f (activitati de tip GC/TE – put si constructii tehnico-edilitara)  
T2g (activitati de tip GC/TE – put si constructii tehnico-edilitara)  
 

 3.7.1.2 Organizarea pe UTR-uri (unitati teritoriale de referinta) 
 

 Teritoriul intravilan al Comunei COMISANI a fost impartit in 17 unitati teritoriale de referinta (UTR),  
structurate dupa specificul activitatii dominante astfel : 
 

Satul COMISANI - resedinta de comuna : 
UTR 1 - Limita zonei centrale a satului Comisani;  
UTR 2 - Zona protejata a monumentului istoric  DB-II-m-B-17431 – BISERICA „SF. ARHANGHELI MIHAIL SI 
GAVRIIL”; 
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UTR 3 - Zona rezidentiala a satului Comisani;  
UTR 4,5,6 - Trupuri izolate ale satului Comisani;  
 

Satul LAZURI : 
UTR 7 - Limita zonei centrale a satului Lazuri; 
UTR 8 - Zona protejata a monumentului istoric  DB-II-m-B-17541 – BISERICA „SF. ARHANGHELI MIHAIL SI 
GAVRIIL”; 
UTR 9 - Zona  de nord a satului Lazuri;  
UTR 10 - Zona rezidentiala a satului Lazuri; 
UTR 11,12,13,14,15,16,17 - Trupuri izolate ale satului Lazuri. 
 

 UTR-urile sunt niste reprezentari conventionale (suport al prescriptiilor din RLU), reprezentand instrumente 
optionale pentru stabilirea reglementarilor specifice unor zone cu caracteristici distincte, in stransa legatura cu 
structura urbana. 
 UTR-ul cuprinde o zona a teritoriului intravilan al localitatii, cu o functiune predominanta, omogenitate 
functionala, caracteristici morfologice unitare care sa conduca la reguli comune pentru cea mai mare parte din 
suprafata, sau pentru care sunt necesare planuri urbanistice zonale sau de detaliu. 
 UTR-urile sunt delimitate prin elemente fizice existente in teren (limite de proprietate, strazi, ape etc.). 

Suprafetele de teren cuprinse in teritoriul intravilan propus, pe localitati, raportate la total intravilan 
comuna, cu evidentierea diferentelor fata de intravilanul existent, in plus sau in minus,  sunt urmatoarele: 

COMISANI – resedinta de comuna :     273,44 ha  –  65,18 %  (+13,71 ha) 
LAZURI                         146,06 ha  –   34,82 %  (+11,81 ha) 

 Suprafata totala a intravilanului propus este de 419,50 ha (+25,52) si reprezinta 12,11 % din suprafata 
teritoriului administrativ al comunei (3464 ha). 
 

 3.7.2  Zonificare functionala 
 

 Zona functionala este o categorie urbanistica si reprezinta un teritoriu pe care se desfasoara activitatile umane 
ce se pot inscrie intr-o functiune principala si alte functiuni secundare ; zonele functionale sunt puse in evidenta in 
plansa nr. 3 - " Reglementari urbanistice - zonificare ". 
  Subzonele functionale reprezinta subdiviziuni ale zonelor, avand functiuni specializate, caracteristici 
urbanistice similare posibil de circumscris acelorasi reguli. 
 

 Teritoriul intravilan al localitatilor comunei COMISANI este impartit in urmatoarele zone functionale : 
 

 ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI DE TIP RURAL - locuinte si functiuni complementare P, P+1+M 
 ZONA FUNCTIUNI MIXTE : LOCUINTE INDIVIDUALE SI INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 
     ZONA FUNCTIUNI MIXTE : UNITATI AGRICOLE  SI INSTITUTII INDUSTRIALE, DEPOZITARE 
     ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 
 ZONA ACTIVITATI AGRICOLE SI SILVICE 
     ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE  
 ZONA ACTIVITATI DE GOSPODARIE COMUNALA SI CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE 
 ZONA SPATII VERZI, DE PROTECTIE, AMBIENTALE SI AMENAJARI SPORTIVE 
 ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE SI AMENAJARI AFERENTE 
 ZONA GOSPODARIE COMUNALA : CIMITIRE 
 ZONA CURSURI SI OGLINZI DE APA 
 

■ Li - Zona pentru locuinte si functiuni complementare (zona rezidentiala) 
 Destinata preponderent realizarii de locuinte individuale pe lot, cu regim mic de inaltime P, P+1+M, anexe 
gospodaresti si functiuni complementare, aceasta zona se afla in relatie directa cu celelalte zone functionale, fara   
aspecte semnificative de incomodare. 
 Aceasta zona s-a constituit prin inglobarea tuturor terenurilor cu constructii si amenajari existente (curti 
constructii) si a unor terenuri libere, de folosinta agricola, solicitate pentru realizarea de locuinte noi, sau ansambluri 
rezidentiale, asigurandu-se astfel, pentru o perioada indelungata de timp, rezerva de teren necesara dezvoltarii 
functiunii respective. 
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 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (L), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan propus al 
fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI               232,05 ha –  79,85%        
LAZURI               99,83 ha     –    43,72 %              

 Zona pentru locuinte si functiuni complementare, ocupa, la nivelul comunei, o suprafata de 331,88 ha, 
reprezentand 63,95 % din suprafata totala a intravilanului propus. 
   
■ IS - Zona pentru institutii publice si servicii de interes general  
cuprinde o gama larga de activitati (administratie, activitati financiar-bancare, posta si telecomunicatii, servicii de 
sanatate si asistenta sociala, cultura si culte, invatamant si educatie, comert, alimentatie publica, prestari servicii, cu 
toate constructiile si amenajarile exterioare aferente) si se prezinta, fie grupate ca un nucleu situat intr-un sector 
mai dezvoltat al localitatii, fie sub forma unor obiective izolate, distribuite relativ echilibrat in vatra satului, amplasate 
de regula la strazile principale. 
  Zona centrala, reprezinta o structura urbanistica complexa, cu functii polarizatoare specializate (materiala, 
culturala, simbolica si reprezentativa) capabile de a satisface o serie de necesitati ale colectivitatii. 

Suprafetele ocupate de aceasta functiune (IS), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan propus, al 
fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                   9,39 ha –  3,23 %        
LAZURI                 5,18 ha     –    2,27 %              

Zona pentru institutii publice si servicii de interes general ocupa, la nivelul comunei, o suprafata totala de 
cca. 14,57 ha reprezentand 2,81 % din total intravilan propus. 
 

■ ID - Zona pentru activitati industriale, de depozitare si transport  
include o serie de amplasamente pe care functioneaza deferite obiective economice precum si terenurile rezervate 
pentru dezvoltarea activitatilor, prevazute in documentatii de urbanism aprobate, sau alte amplasamente pentru 
care au existat solicitari ale unor investitori privati. 
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (I), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan propus, al 
fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                   7,96 ha –  2,74 %        
LAZURI              103,40 ha    –    45,28 %            

 Suprafata ocupata de aceasta activitate, la nivelul comunei, este de 111,36 ha , reprezentand 21,46 % din 
suprafata totala a intravilanului propus. 
 

■ A - Zona pentru activitati agricole si silvice este destinata dezvoltarii activitatilor agricole (cultura plantelor si 
cresterea animalelor), spatii de productie si depozitare, ateliere de reparatii intretinere utilaje, pe terenuri proprietate 
privata, in cadrul incintelor actuale, sau pe alte amplasamente. 
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (A), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan propus, al 
fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                   14,27 ha –  4,91 %        
LAZURI                 2,63 ha     –    1,15 %            

 Suprafata ocupata de aceasta activitate, la nivelul comunei, este de 16,90 ha , reprezentand 3,26 % din 
suprafata totala a intravilanului propus. 
 

■ GC - Zona pentru obiective de gospodarie comunala, salubritate, cimitire 
este destinata functionarii unor activitati existente cum sunt cimitirele, in incintele actuale, amenajarii unor platforme 
de precolectare si depozitare temporara deseuri menajere si stradale la obiective publice, la unitatile industriale si 
agricole, infiintarii unui serviciu de salubritate-intretinere, dezvoltarii si amenajarii spatiului pentru targ ocazional sau 
piata agro-alimentara, amenajarii unor spatii adecvate pentru statii de calatori (transport in comun). 

Se instituie zona de protectie sanitara de 50 m fata de limita cadastrala a imprejmuirii la toate cimitirele, cu 
obligativitatea amenajarii spatiilor verzi de protectie perimetrale in incinte . 
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (GC), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan propus, al 
fiecarei localitati, se prezinta astfel : 
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 COMISANI                   0,56 ha –  0,19 %        
LAZURI                 1,31 ha     –    0,14 %            

 Suprafata ocupata de aceasta activitate, la nivelul comunei, este de 0,87 ha , reprezentand 0,17 % din 
suprafata totala a intravilanului propus. 
 

■ TE - Zona pentru echipamente  tehnico-edilitare  
este reprezentata de o serie de echipamente specifice existente si propuse, situate in teritoriu, sau in vetrele 
satelor, echipamente pentru alimentarea cu apa potabila a localitatilor (sursa si gospodaria de apa potabila - puturi, 
rezervoare de inmagazinare, statii de tratare si pompare), canalizare ape uzate menajere (statii de epurare, statii de 
pompare), echipamente pentru alimentare cu energie electrica si telecomunicatii, alimentare cu gaze naturale . 

Se instituie zone de protectie sanitara fata de limita cadastrala a imprejmuirii la toate obiectivele ce prezinta 
riscuri sanitare si produc disconfort pentru sanatatea populatiei, conform OMS nr. 119/2014, art. 11 alin (1), sau 
zone de protectie si de siguranta pe baza altor norme tehnice, cu obligativitatea amenajarii spatiilor verzi de 
protectie perimetrale in incinte . 
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (TE), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan propus, al 
fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                   1,24 ha –  0,43 %        
LAZURI                 1,25 ha     –    0,55 %            

 Suprafata ocupata de aceasta activitate, la nivelul comunei, este de 2,49 ha , reprezentand 0,48 % din 
suprafata totala a intravilanului propus. 
 

■ SP - Zona pentru spatii verzi, agrement si sport, plantatii de protectie este reprezentata de parcuri si 
scuaruri pentru odihna si agrement, terenuri de sport si baze sportive, plantatii de protectie, zonele verzi utilitare si 
specializate din incintele diferitelor obiective de pe teritoriul localitatilor, precum si cele din cuprinsul arterelor de 
circulatie rutiera, sau limitrofe cursurilor de apa, de spatiile verzi din gospodariile individuale . 
 Din categoria spatiilor verzi publice, de folosinta generala, cu acces nelimitat pot fi mentionate spatiile verzi din 
cuprinsul arterelor de circulatie rutiera (plantatii de aliniament, fasiile plantate din lungul strazilor). 
 In categoria celor cu acces limitat se incadreaza spatiile verzi din incinta scolilor, cele aferente altor obiective 
publice, terenurile de sport, gradinile locuintelor individuale. 
 Ca spatii verzi cu profil specializat se mentioneaza cele din cimitire. 
 Alte formatiuni de spatii verzi sunt cele cu functii utilitare (plantatii de protectie a surselor de apa si de protectie 
impotriva nocivitatilor), apoi cele din zonele turistice. 
 Spatiile verzi mentionate, la care se adauga masivele de vegetatie spontana (paduri). 
  Indeplinind functii de protectie sanitara, utilitara si de agrement, toate spatiile verzi vor fi intretinute si dezvoltate 
pentru a asigura cadrul, ambianta si conditiile corespunzatoare de mediu. 
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (SP), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan propus, al 
fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                   1,62 ha –  0,56 %        
LAZURI                 0,60 ha     –    0,26 %            

 Suprafata ocupata de aceasta activitate, la nivelul comunei, este de 2,22 ha , reprezentand 0,43 % din 
suprafata totala a intravilanului propus. Aceasta suprafata reprezinta numai spatiile verzi publice (de utilitate si 
folosinta publica). 
 

 In consecinta, la nivelul intregii comune, se propune a se realiza o suprafata totala de spatii verzi de 11,67 ha, 
reprezentand 23,38 % din total intravilan propus, asigurandu-se astfel, peste 10 ani, cca 22,34 mp / locuitor (la o 
populatie de 5222 loc. - scenariu pesimist), sau la 22,21 mp / locuitor (la o populatie de 5254 loc. - scernariul 
optimist).  
 

Conform OUG nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 
cu modificarile si completarile ulterioare : 
ART. 71 "(1) Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in 
documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent 
de regimul juridic al acestora. 
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    (2) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt 
lovite de nulitate absoluta". 
ART. 96, alin. (2) 
    "1^1. obligatia autoritatilor publice locale de a nu schimba destinatia terenurilor amenajate ca spatii verzi 
si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, de a nu reduce suprafetele acestora ori obligatia 
de a nu le stramuta;". 
 Potrivit prevederilor OUG nr. 114/2007, Art. II : "Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a 
asigura din terenul intravilan o suprafata de spatiu verde de minimum 20 mp / locuitor, pana la data de 31 
decembrie 2010, si de minimum 26 mp / locuitor, pana la data de 31 decembrie 2013".  
 

Conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor - 
republicata - actualizata : 
Art. 3 " Spatiile verzi se compun din urmatoarele tipuri de terenuri din intravilanul localitatilor :  
a)  spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate ;  
b)  spatii verzi publice de folosinta specializata :  
1. gradini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expozitionale, zone ambientale si de agrement pentru 
animalele dresate in spectacolele de circ ;  
2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unitati sanitare sau de protectie sociala, institutii, edificii de 
cult, cimitire ;  
3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta ;  
c)  spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive ;  
d)  spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa (plantatii realizate in lungul cursurilor de apa sau 
imprejurul lacurilor, al caror rol principal este de protectie a acestora);  
e)  culoare de protectie fata de infrastructura tehnica (plantatii realizate in lungul cailor de circulatie sau in jurul 
unor instalatii cu potential ridicat de poluare, in vederea ameliorarii calitatii mediului si protejarii infrastructurii 
aferente);  
f)  paduri de agrement (padure sau zona impadurita in care se realizeaza diferite lucrari in vederea crearii unui 
cadru adecvat petrecerii timpului liber);  
g)  pepiniere si sere (teren pe care se cultiva si se inmultesc plante erbacee si lemnoase pana la transplantarea 
pentru plantare definitiva)." 
Art. 5 "Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice si persoanele juridice au 
urmatoarele obligatii:  
a) sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi;  
b) sa respecte regulile de aparare impotriva incendiilor pe spatiile verzi;  
c) sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor si arbustilor, deteriorari ale aranjamentelor florale si 
ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de pasari si adaposturilor de animale, ale constructiilor 
si instalatiilor utilitare si ornamentale existente pe spatiile verzi;  
d) sa nu ocupe cu constructii provizorii spatiile verzi;  
e) sa nu ocupe cu constructii permanente spatiile verzi;  
f) sa asigure integritatea, refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea lor;  
g) sa coopereze cu autoritatile teritoriale si centrale pentru protectia mediului, cu autoritatile centrale pentru 
amenajarea teritoriului si cu autoritatile administratiei publice locale la toate lucrarile preconizate in spatiile verzi si  
sa faca propuneri pentru imbunatatirea amenajarii acestora;  
h) sa nu diminueze suprafetele spatiilor verzi."   
Art. 7 "Prin administrarea spatiilor verzi se asigura indeplinirea urmatoarelor obiective:  
a) protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii lor;  
b) 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;  
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei si a calitatii spatiilor verzi;  
d) elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea spatiilor verzi in starea 
corespunzatoare functiilor lor;  
e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea suprafetelor acoperite cu vegetatie;  
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f) extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi, prin includerea in categoria spatiilor verzi publice a terenurilor cu 
potential ecologic sau sociocultural." 
Art. 8 (1)  Administrarea spatiilor verzi proprietate publica este exercitata de autoritatile administratiei publice locale 
si de alte organe imputernicite in acest scop.    
  (2) Administrarea spatiilor verzi de pe terenurile proprietate privata este exercitata de catre proprietarii 
acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare.                     
Art. 9 "(1) Constructiile neautorizate pe spatiile verzi se demoleaza si terenul se aduce la starea initiala, 
cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrari fiind suportate de proprietarul constructiei. 
   (2) Transplantarea arborilor si arbustilor se face numai cu acordul administratiei publice locale si al 
autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului. 
Art. 10 (3) Extinderea intravilanului localitatilor, transformarea zonelor cu alte functiuni in zone rezidentiale si 
construirea pe terenuri de peste 3.000 m² aflate in proprietatea statului, a unitatilor administrativ-teritoriale, a 
autoritatilor centrale si locale se pot realiza exclusiv pe baza documentatiilor de urbanism care sa prevada un 
minimum de 20 m² de spatiu verde pe cap de locuitor si un minimum de 5% spatii verzi publice."  
 

■ CRP - Zona pentru circulatie rutiera si pietonala cu amenajarile aferente  
este reprezentata de drumurile judetene si drumurile comunale, de strazile principale si secundare de pe teritoriul 
localitatilor, cu toate amenajarile specifice aferente, statii pentru mijloacele de transport in comun, parcaje, garaje, 
zone verzi.   
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (CRP), pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan propus, 
al fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                   21,69 ha –  7,46 %        
LAZURI                 14,44 ha   –    6,32 %            

 Suprafata ocupata de aceasta activitate, la nivelul comunei, este de 36,13 ha , reprezentand 6,96 % din 
suprafata totala a intravilanului propus. 
 

■ TH – Zona cursuri si oglinzi de apa 
In teritoriul intravilan al localitatilor sunt incluse in mod inevitabil si alte categorii de terenuri precum cele acoperite 
de cursuri de apa, torenti, impreuna cu amenajarile specifice aferente, cu zonele de protectie perimetrale, plantatii 
de protectie, etc. 
 Suprafetele ocupate de aceasta functiune (TH) pe fiecare sat in parte, raportate la total intravilan propus al 
fiecarei localitati, se prezinta astfel : 

 COMISANI                   1,82 ha –  0,63 %        
LAZURI                 0,70 ha     –    0,31 %            

 Suprafata ocupata de aceasta functiune la nivelul comunei, este de 2,52 ha reprezentand 0,49 % din 
suprafata totala a teritoriului intravilan propus . 
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 3.7.3  Bilant teritorial 
 

 Bilantul teritorial s-a intocmit prin planimetrarea digitala a intravilanului actual si propus, transpus pe 
suport topografic digital actualizat. 
 

BILANŢ INTRAVILAN PROPUS                                     
 SAT COMISANI 

SUPRAFAŢA 
(ha) 

PROCENT                               
(% din total intravilan) 

ZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 232,05 79,85% 

ZONA INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC 9,39 3,23% 

ZONA UNITĂŢI AGRICOLE 14,27 4,91% 

ZONA UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE 7,96 2,74% 

ZONA GOSOPODĂRIE COMUNALĂ ŞI CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE 1,24 0,43% 

ZONA SPAŢII VERZI, DE PROTECŢIE, AMBIENTALE ŞI AMENAJĂRI SPORTIVE 1,62 0,56% 

ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE SI AMENAJARI AFERENTE 21,69 7,46% 

ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ: CIMITIRE 0,56 0,19% 

ZONA CURSURI DE APĂ 1,82 0,63% 

TOTAL INTRAVILAN PROPUS 290,60 100,00% 

     

BILANŢ INTRAVILAN PROPUS                                    
  SAT LAZURI 

SUPRAFAŢA 
(ha) 

PROCENT                      
(% din total intravilan) 

ZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 99,83 43,72% 

ZONA INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC 5,18 2,27% 

ZONA UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE 103,40 45,28% 

ZONA UNITATI AGRICOLE 2,63 1,15% 

ZONA GOSOPODĂRIE COMUNALĂ ŞI CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE 1,25 0,55% 

ZONA SPAŢII VERZI, DE PROTECŢIE, AMBIENTALE ŞI AMENAJĂRI SPORTIVE 0,60 0,26% 

ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE SI AMENAJARI AFERENTE 14,44 6,32% 

ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ: CIMITIRE 0,31 0,14% 

ZONA CURSURI DE APĂ 0,70 0,31% 

TOTAL INTRAVILAN PROPUS 228,34 100,00% 

      

BILANŢ INTRAVILAN PROPUS                                     
 COMUNA COMISANI 

SUPRAFAŢA 
(ha) 

PROCENT                                  
(% din total intravilan) 

ZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 331,88 63,95% 

ZONA INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC 14,57 2,81% 

ZONA UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE 111,36 21,46% 

ZONA UNITATI AGRICOLE 16,90 3,26% 

ZONA GOSOPODĂRIE COMUNALĂ ŞI CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE 2,49 0,48% 

ZONA SPAŢII VERZI, DE PROTECŢIE, AMBIENTALE ŞI AMENAJĂRI SPORTIVE 2,22 0,43% 

ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE SI AMENAJARI AFERENTE 36,13 6,96% 

ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ: CIMITIRE 0,87 0,17% 

ZONA CURSURI DE APĂ 2,52 0,49% 

TOTAL INTRAVILAN PROPUS 518,94 100,00% 
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 3.8  MASURI  IN  ZONELE  CU  RISCURI  NATURALE  SI  ANTROPICE 
 

 3.8.1. Masuri in zonele cu riscuri naturale 
 

 La capitolul 2.8,1 cat si in Plansa nr. 3 - "Reglementari urbanistice - zonificare" sunt evidentiate zonele cu 
potential ridicat de risc natural, zone inundabile si de eroziune pe cursuri de apa permanente sau temporare, zone 
ce impun cu prioritate lucrari de amenajare impotriva eroziunii malurilor si pentru prevenirea inundatiilor, zone cu 
risc de instabilitate (probabilitate mare si foarte mare de producere a alunecarillor de teren), zone defrisate 
necontrolat cu pericol de alunecare teren, toate acestea necesitand diferite categorii de lucrari specifice pentru 
prevenirea si eliminarea unor fenomene de natura sa puna in pericol integritatea zonelor construite sau destinate 
constructiilor. 
 

 Prioritatile de interventie vor fi stabilite de catre Consiliul Local, in functie de amploarea riscurilor. 
 Pentru unele din aceste situatii exista, sau sunt in curs de elaborare proiecte specifice. 
 Aria zonelor de riscuri naturale previzibile se poate restrange prin aplicarea unor masuri eficiente, numai dupa o 
cercetare atenta, specializata, a tuturor manifestarilor.  
 

 In toate zonele cu riscuri naturale previzibile se instituie interdictia temporara de construire pana la 
eliminarea cauzelor ce au generat-o. 
 3.8.1.1. Conditii geotehnice de construibilitate 
 

 Conditiile de amplasare si conformare a constructiilor in raport cu gradul de seismicitate, distantele 
dintre cladiri, regimul de inaltime, sistemul tehnic constructiv, tipul fundatiilor si adancimea de fundare 
sunt diferite de la o zona la alta si ele se stabilesc pe baza proiectelor executate de catre specialisti atestati. 
 Functie de conditiile geotehnice specifice pe zone, proiectarea constructiilor ce urmeaza a se executa 
sau a constructiilor existente ce necesita lucrari de consolidare se va face in conformitate cu prevederile 
normativului P 100 / 2006 si a OG.nr. 20/1994. 
 Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice generale, specifice teritoriului comunei COMISANI, s-a 
efectuat o prospectiune geologica, s-au consultat  lucrari din literatura de specialitate, documentatiile de 
specialitate existente pentru aceasta zona, normativele si standardele in vigoare : 
- "Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri", indicativ P 100-1/2006 
aprobat prin Ordinul MTCT nr. 1711/2006 ; 
- "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii", indicativ NP 074-2007, aprobat prin 
Ordinul MDLPL nr. 128/2007 ; 
- OUG.nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata  
- HG nr. 1364/2001 pentru aprobarea "Normelor metodologice de aplicare a OUG.nr. 20/1994, republicata"; 
- HG nr. 465/2014 pentru modificarea "Normelor metodologice de aplicare a OUG.nr. 20/1994, republicata". 
 

Morfologia   
 Din punct de vedere morfologic teritoriul administrativ al comunei COMISANI prezinta in mare parte un relief 
specific de campie usor ondulat in zonele de eroziune in zonele retelei hidrografice. 
 

Litologia  
 Pe baza datelor din literatura de specialitate si a studiilor geotehnice intocmite in zona, pamanturile care 
formeaza terenul de fundare si zona activa a viitoarelor fundatii sunt constituite din : 

- depozite aluvionare – pietris cu bolovanis si nisip uneori argilos; 
- depozite proluviale complex argilos – prafos nisipos, neomogen cu elemente de pietris; 
- depozite lacustre – argile, maluri. 

 

 Nivelul hidrostatic se situeaza la adancimi variabile functie de pozitia in cadrul unitatilor de relief si distanta 
relative fata de cursurile de apa. 
 

Conditiile de teren  
 Conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice, indicativ NP 074/2014, 
anexa A.1 si  SR EN ISO 14688-2-2005-C91-2007. Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea 
pamanturilor. Partea 2. O clasificare a terenurilor din comuna Comisani, se incadreaza astfel : 
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� complex argilos-prafos-nisipos, plastic vartos, nisipuri indesate sau depozite aluvionare cu stratificatie 
cvasiorizontala si relieful zonei cu panta redusa - terenuri bune de fundare ; 
� complex argilos-prafos-nisipos, plastic consistent, nisipuri cu indesare medie cu stratificatia cvasiorizontala si 
relieful zonei cu panta redusa - terenuri medii  de fundare ; 
� pamanturi argiloase, active – foarte active cu potential de umflare – contractie mare - terenuri dificile de 
fundare. 
 

Zonarea geotehnica 
 Din suprapunerea elementelor cadrului natural cu fenomenele de risc natural si antropic identificate pe 
teritoriul comunei Comisani , s-au conturat urmatoarele zone : 
Zone improprii amplasarii constructiilor reprezentate prin : 
- zonele de curs ale retelei hidrografice cu regim permanent, cu banda de protectie delimitata conform Legii 
Apelor completata cu Legea 112/2006, Anexa 2 (5 m pentru cursuri de apa cu latimea sub 10 m; 15 m pentru 
cursuri de apa cu latimea 10 m - 50 m; 20 m pentru cursuri de apa cu latima peste 51 m; zona de protectie se 
masoara de la limita albiei minore) ; 
- zonele inundabile aferente retelei hidrografice cu caracter permanent; 
- zonele de curs ale retelei hidrografice cu caracter nepermanent; 
- zonele afectate de trasee de utilitati (linii electrice, etc.) ; 
- foste locatii de sonda. 
Zone bune de construit cu amenajari speciale reprezentate prin : 
- zonele cu drenaj insuficient unde amenajarile ce urmeaza a fi executate constau din lucrari de drenare a apei 
pluviale sau ridicarea cotei amplasamentului constructiilor; 
Zone bune de construit fara amenajari speciale, ocupa cea mai mare parte din teritoriul comunei si sunt 
reprezentate printr-un relief plan si stabil fara potential de risc cu privire la fenomenele de inundabilitate. 
 La proiectarea fundatiilor viitoarelor constructii se vor avea in vedere urmatoarele recomandari : 
 Amenajarea terenului, se va face de asa maniera incat sa asigure evacuarea rapida a apelor din precipitatii 
catre emisarii din zona;  
 Adancime de fundare va fi cea impusa constructiv incepand cu 0,90 m, functie de caracteristicile terenului de 
fundare; 
 Presiunea de calcul pentru dimensionarea fundatiilor va fi stabilita la faza de proiect de executie (P.E.) functie 
de caracteristicile constructive ale fiecarui obiectiv  in parte.  
 
 3.8.1.2. Recomandari specifice in zonele de riscuri naturale 
 

In zonele afectate de fenomene de inundabilitate :  
 Se va respecta  zona de protectie pentru cursurile de apa impusa de Apele Romane. 

Se vor executa lucrari de drenaj pentru zonele cu drenaj insuficient. 
     Se vor decolmata canalele de irigatie – desecare din zona. 
 

In zonele afectate de fenomene de instabilitate :  
 Stabilirea limitei intravilanului se va face pe baza hartilor cu zonarea  geotehnica si a probabilitatii de producere 
a alunecarilor de teren - risc de instabilitate. 
 Pentru zonele cu potential mediu de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de risc ce apar la amplasarea 
constructiilor se vor avea in vedere urmatoarele recomandari  : 
 - amplasarea constructiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul stabilitatii versantului la 
incarcarile suplimentare create de constructii ;  
 - se vor proiecta constructii usoare ; 
 - nu se vor executa lucrari de sapatura de anvergura pe versant (santuri adanci, platforme, taluze verticale, 
umpluturi etc); 
 - se vor executa numai sapaturi locale pentru fundatii izolate sau ziduri de sprijin care vor fi betonate imediat 
ce s-a terminat sapatura; 
 - se vor lua masuri pentru a preintampina patrunderea apei in sapatura; 
 - se vor dirija apele din precipitatii prin rigole bine dimensionate si dirijate astfel incat sa nu produca eroziuni; 
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 - se vor planta arbori la o distanta corespunzatoare fata de constructiile ce urmeaza a se executa. 
 Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate si cele improprii de construit se va avea in vedere 
impadurirea lor. 
 

 In toate zonele cu riscuri naturale previzibile se instituie interdictia temporara de construire pana la 
eliminarea cauzelor ce au generat-o. 
 

 3.8.1.3. Recomandari pentru Administratia Publica Locala 
 

 Proiectul pentru autorizarea constructiilor se va face pe baza unui studiu geotehnic intocmit conform 
normativelor in vigoare, pentru fiecare obiectiv in parte. 
 Pentru constructiile incadrate in categorile de importanta normala, deosebita si exceptionala se va face 
verificarea de catre un verificator Af atestat . 
 La emiterea autorizatiilor de construire se vor avea in vedere masurile precizate prin regulamentul local 
de urbanism (studiu si aviz geotehnic, avizele de mediu si gospodarirea apelor, aviz ISU). 
 
 
 

 3.8.2. Masuri in zonele cu riscuri antropice 
 

 Teritoriul administrativ al comunei COMISANI este afectat, in anumite sectoare, de prezenta unor 
echipamente tehnice si tehnologice, sau a unor obiective economice (unitati de productie depozitare si 
transport) echipamente tehnico-edilitare, existente sau propuse, cu potential de risc antropic, pentru care 
se instituie zone de protectie si de siguranta specifice, pe baza normelor departamentale specifice emise de 
autoritatile competente, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, astfel : 
 

● Linii electrice aeriene de medie tensiune (LEA 15 kv - 20 kV) si inalta tensiune (LEA 110 kV), ale caror 
zone de protectie si zone de siguranta, ce coincid culoarelor de trecere de 24 m / 37 m (conform "Norma 
tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice" aprobata 
prin Ordinul 4/2007 al ANRE, modificata si completata prin Ordinul 49/2007 al ANRE), se constituie in servituti 
de utilitate publica pentru echipamente de interes general si greveaza asupra dreptului de proprietate, limitand 
posibilitatea de construire pe suprafetele respective . 
 

 Conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale Nr.123/2012 si "NORMA TEHNICA privind 
delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice", aprobata prin Ordinul 
ANRE 4/2007 si modificata prin Ordinul 49/2007 al ANRE), fata de liniile electrice aeriene trebuiesc  respectate 
zonele de protectie si siguranta in scopul functionarii LEA  in conditii de siguranta, precum si a protejarii vietii 
oamenilor si a bunurilor materiale. 
 La delimitarea zonelor de protectie si a zonelor de siguranta ale capacitatilor energetice se va lua in considerare 
complexul de factori naturali, economici si sociali ai zonei si caracteristicile acestora, astfel incat coexistenta 
ansamblului sa asigure functionarea normala a capacitatilor energetice, evitarea punerii in pericol a persoanelor, a 
bunurilor si a mediului. 
 Prin delimitarea zonelor de protectie ale capacitatilor energetice se asigura: 
exploatarea corespunzatoare a capacitatilor energetice, mentenanta capacitatilor energetice, minimizarea expunerii 
capacitatilor energetice la : riscuri tehnologice, riscuri rezultate ca urmare a unor activitati umane, riscuri naturale. 
 Prin delimitarea zonelor de siguranta ale capacitatilor energetice se urmareste minimizarea riscurilor pentru 
siguranta persoanelor si a bunurilor din apropierea capacitatii energetice. 
 Nu se vor monta in aceleasi transee de cabluri electrice de medie tensiune (20KV si 6KV) sau cabluri electrice 
de joasa tensiune (0,4KV), alte tipuri de utilitati constand din cabluri pentru curenti slabi, cabluri T.V., cabluri de 
telefonie, conducte magistrale de gaze, conducte de distributie gaze. 
● Conducta de transport gaze naturale, administrata de TRANSGAZ MEDIAS   

Distantele de securitate (interdictie de construire) fata de conductele si instalatiile de alimentare cu gaze 
naturale vor respecta prevederile cuprinse in LEGEA energiei electrice si a gazelor naturale Nr. 123 / 2012 , 
in "NORME TEHNICE pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport 
gaze naturale" aprobate cu Decizia ANRGN nr. 1220/2006, modificate si completate prin O. ANRE nr. 
110/2013, "NORME TEHNICE pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale" 



PUG - PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL - COMUNA COMISANI , JUDETUL DAMBOVITA                        2018 
VOLUMUL 1 - MEMORIU  GENERAL  PUG 

 

82 
 

 

aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 118/2013, respectiv in "NORMA TEHNICA pentru proiectarea, 
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008 din 05.02.2009" aprobata 
prin O. nr. 5 / 2009 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. 
 

In toate zonele cu riscuri antropice se instituie interdictia temporara sau permanenta de construire si 
autorizarea executarii constructiilor va necesita avizul administratorului respectivelor echipamente. 

 
 ● 2 conducte active de transport titei Ø 10 ¾’’ Ticleni – Ploiesti (F1+F2) administrata de SC CONPET SA – 
Ploiesti cu instalatii aferente (prize potential, robineti sectionare, etc); 
 

  Zone (culoarele) de siguranta, instituite conform Ordinului ANRM Nr. 196 / 2006 : 
 

- Distantele de siguranta       - 10 m de o parte si de alta cand conducta este subterana   
     pentru conductele de transport titei :  - 15 m de o parte si de alta cand conducta este supraterana 
 

 In zona de siguranta se interzice "efectuarea oricaror lucrari de constructii si montaj, chiar cu caracter 
provizoriu". 
 Este obligatorie obtinerea avizului SC CONPET SA - Ploiesti, pentru orice lucrare privind : autorizarea 
executarii constructiilor, introducerea de terenuri in intravilan, vanzari/cumparari de terenuri sau constructii, 
extinderi, modernizari (largiri) de drumuri, orice documentatie de urbanism (PUG, PUZ, PUD), etc., aflate sau 
desfasurate in vecinatatea conductelor si instalatiilor de transport titei, gazolina si fibra optica, conform 
prevederilor cuprinse in "Norme si Prescriptii Tehnice actualizate, specifice zonelor de protectie si zonelor 
de siguranta aferente Sistemului National de Transport al Titeiului, Gazolinei, Condensatului si Etanului" 
aprobate prin Ordinul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale - ANRM nr. 196 / 10.10.2006. 
● Echipamente de alimentare a localitatilor cu gaze naturale, SRMP 

Distantele de securitate (interdictie de construire) fata de conductele si instalatiile de alimentare cu gaze 
naturale vor respecta prevederile cuprinse in LEGEA energiei electrice si a gazelor naturale Nr. 123 / 2012 , 
in "NORME TEHNICE pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport 
gaze naturale" aprobate cu Decizia ANRGN nr. 1220/2006, modificate si completate prin O. ANRE nr. 
110/2013, respectiv in "NORMA TEHNICA pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008 din 05.02.2009" aprobata prin O. nr. 5 / 2009 al Autoritatii 
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. 

Pentru conductele magistrale de transport distanta este de 20 m fata de locuinte individuale si colective pana la 
45 de cladiri inclusiv. 

Incepand cu a 46-a cladire, distanta minima este de 200 m. 
Pentru conductele de redusa presiune, distanta normata este de 0,5-1,0 m fata de diverse constructii si instalatii. 
Pentru statia de reglare - masurare, SRMP 6 bar, distanta este de 15-18-20 m de la imprejmuire, pana la 

cladirile invecinate, in functie de distanta si gradul de rezistenta la foc al acestora. 
 

In toate zonele cu riscuri antropice se instituie interdictia temporara sau permanenta de construire si 
autorizarea executarii constructiilor va necesita avizul administratorului respectivelor echipamente. 
 

● Anumite obiective care, prin natura activitatilor specifice, prezinta riscuri sanitare si produc disconfort 
pentru sanatatea populatiei (statii de epurare, retele de canalizare, statii de tratare apa, depozite de deseuri, 
cimitire, ferme zootehnice, unitati industriale, alte obiective economice, unitati medicale, unitati de 
invatamant), sau diferite echipamente care necesita protectie fata de potentiali factori poluanti sau 
perturbatori (sursa si gospodaria de apa potabila, statii de tratare si pompare apa potabila, rezervoare de 
inmagazinare apa, conducte de aductiune apa, conducte din retele de distributie apa). 
 

 Pentru toate aceste tipuri de obiective si echipamente apartinand sistemului public sau privat, precum si pentru 
intreaga populatie este obligatorie respectarea "Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata 
al populatiei", aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119 / 04.02.2014, respectiv a "Normelor speciale 
privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica" aprobate prin HG nr. 930 / 
11.08.2005.  
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 In acest context este necesara instituirea zonelor de protectie sanitara, in limitele minime legale, la 
obiectivele mentionate, potrivit prescriptiilor tehnice specifice fiecarei activitati sau echipament in parte, 
respectarea prevederilor si conditionarilor impuse in interiorul acestor zone de servitute. 
 
 

 3.8.3. Planuri si masuri de interventie pentru situatii de urgenta 
 

 Avand in vedere dispunerea geografica, particularitatile reliefului, importanta economico-sociala a institutiilor 
publice si a operatorilor economici, pe teritoriul comunei COMISANI pot aparea urmatoarele tipuri de risc, 
generatoare de situatii de urgenta, conform SCHEMEI CU RISCURILE TERITORIALE din zona de competenta a 
Inspectoratului pentru situatii de urgenta "Basarab I" Dambovita : 
 
 

 RISCURI NATURALE 
 

 a. Fenomene meteorologice periculoase 
Unele dintre fenomene meteorologice periculoase au un caracter independent de anotimp, o alta categorie fiind de 
asemenea conditionata de anotimpul favorabil producerii lor. Principalele fenomene meteorologice periculoase 
sunt: furtuni, tornade, valuri de caldura excesiva etc.  
 

Inundatii - provocate de cresterea debitului peste cotele normale ale cursurilor de apa, precum  si de topirea 
brusca a zapezii. 
 In general inundatiile sunt fenomene previzibile datorita faptului ca de la declansarea fenomenului pana la 
propagarea in zonele inundabile din aval de baraje, sau a declansarii acumularilor de apa datorate caderilor masive 
de precipitatii, exista suficient timp pentru avertizare si alarmare.  
 

Furtuni, tornade, vijelii - manifestate prin vanturi puternice, precipitatii sub forma de ploaie cazute in cantitati ce 
depasesc debitul normal, caderi de grindina.  
 Furtunile sunt perturbari severe ale atmosferei. Din punct de vedere stiintific, meteorologii considera furtunile 
drept sisteme meteorologice avand viteze ale vantului de intensitate 10 pana la 12 pe scara Beaufort. Vanturile de 
intensitate 10 ating viteze de 88-101 km/h, iar cele de intensitate 11 ating 102-117 km/h cauzand furtuni violente.  
Se produc cu preponderenta in perioada calda a anului, pe spatii destul de restranse. Se manifesta prin cer inorat, 
ploi torentiale, descarcari electrice si intensificarea accentuata a vantului. Pagubele constau, in general, in 
acoperisuri afectate partial, crengi ale copacilor rupte, rareori copaci smulsi din radacina sau rupti.  
In functie de locul de producere, pot fi afectate retelele de alimentare cu energie electrica sau de telecomunicatii. 
Datorita precipitatiilor abundente se pot produce inundatii cauzate de torenti sau prin blocarea albiilor, ce afecteaza 
activitatea economico-sociala, dar pe termen relativ scurt  
Aceste fenomene sunt greu de anticipat, iar posibilitatea de instiintare si alarmare este aproape imposibila.  

 Pe teritoriul comunei COMISANI, atat localitatea Comisani, cat si localitatea Lazuri pot fi afectate de inundatii.  
 

Seceta - manifestata prin lipsa precipitatiillor cu temperaturi foarte ridicate;  
 Seceta este un hazard climatic cu o perioada lunga de instalare si este caracterizata prin scaderea precipitatiilor 
sub nivelul mediu, prin micsorarea debitului raurilor si a rezervelor subterane de apa care determina un deficit mare 
de umezeala in aer si in sol, cu efecte directe asupra mediului si in primul rand asupra culturilor agricole. In 
conditiile lipsei precipitatiilor, pentru un anumit interval de timp, se instaleaza seceta atmosferica. Lipsa 
indelungata a precipitatiilor determina uscarea profunda a solului si instalarea secetei pedologice. Asocierea celor 
doua tipuri de seceta si diminuarea resurselor subterane de apa determina aparitia secetei agricole care duce la 
reducerea sau pierderea totala a culturilor agricole.  

 Pe teritoriul comunei COMISANI nu s-au semnalat fenomene semnificative de acest tip. 
 

Inghet, viscol - provocat de temperaturi foarte scazute, formarea de poduri si baraje de gheata pe cursurile de apa, 
caderi masive de zapada, chiciura, polei. 
 Inzapezirile apar ca rezultat al caderilor abundente de zapada si viscolelor care pot dura de la cateva ore la 
cateva zile. Ele ingreuneaza functionarea transportului si telecomunicatiilor, activitatea obiectivelor agricole, 
aprovizionarile de materii prime, energie electrica si gaze pentru obiectivele economice. 
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 Interventiile se realizeaza in concordanta cu procedurile stabilite in instructiunile de specialitate ale societatilor 
de drumuri, pe baza planului judetean de trecere a varfului de iarna, care se intocmeste anual in luna noiembrie si 
se aproba de presedintele CJSU.  
 Tronsoanele de drumuri nationale, judetene si comunale predispuse inzapezirilor la nivelul judetului 
Dambovita (pe baza datelor inregistrate pe parcursul sezoanelor reci 2009-2010 si 2010-2011, 2011-2012) : 
  Nu sunt prevazute pe teritoriul comunei Comisani. 
   

  b. Incendii de padure 
 Furtunile insotite de descarcari electrice, precum si vanturile puternice asociate cu temperaturi ridicate, in 
special in perioadele secetoase si indeosebi asupra vegetatiei uscate usor inflamabile, contribuie la aprinderea cu 
repeziciune a focului pe suprafete mari.  
 In literatura de specialitate, incendiile de padure se impart in sase categorii:  
- Incendii de pe solul padurii (de litiera) cu dezvoltare lenta;  
- Incendii de pe solul padurii (de litiera) cu dezvoltare rapida ;  
- Incendii de coronament (cu dezvoltare lenta, rapida sau violenta);  
- Incendii subterane sau de sol (incendii de turba);  
- Incendii combinate de litiera si coronament;  
- Incendii de doboraturi. 
 
 c. Avalanse 
 Sunt specifice zonelor montane ale judetului si pot fi facilitate de urmatoarele conditii:  
- dezgheturile timpurii si intr-un interval scurt de timp;  
- cantitati mari de zapada depusa;  
- influentarea straturilor instabile ale zapezii de zgomotele cu intensitate ridicata;  
- asocierea ploilor pe timpul topirii zapezilor;  
- actiunea umana.  

 d. Fenomene distructive de origine geologica 
Cutremure de pamant - sunt miscari bruste ale scoartei terestre, care produc unde elastice si trepidatii cu un 
impact puternic asupra asezarilor umane. Se analizeaza seismele care au afectat teritoriul comunei, pagubele 
produse, satele / terenurile / obiectivele care pot fi afectate si daca este necesara evacuarea persoanelor. 
 Conform Legii nr. 575 / 22 octombrie 2001 intreg judetul Dambovita este incadrat la gradul de risc VIII in 
eventualitatea producerii unui cutremur cu epicentrul in zona seismica Vrancea.  
Reactivarea unor falii s-a produs si la distante mai indepartate de epicentru, cum s-a intamplat si in municipiul 
Targoviste (probabil falia Viforatei), sau in zona comunelor subcarpatice Varfuri, Glodeni, Buciumeni, din interfluviul 
Ialomita – Prahova. Procesul de reactivare al faliilor a fost evident la cutremurul din 30 august 1986, cu intensitate 
mai redusa (cca 6 pe scara Richter) , cand s-a produs o saritura de cca. 1.00 m in lungul faliei Laculete – Ocnita –
Draganeasa, care a avut ca efect bombarea drumului national dintre Targoviste si Pucioasa.  
 

Alunecari de teren - se produc pe versantii dealurilor prin deplasarea rocilor de-alungul pantei sau lateral ca 
urmare a unor fenomene naturale (ploi torentiale, miscari tectonice, eroziuni puternice, etc.). 
Se situeaza printre cele mai importante dezastre naturale ale caror consecinte, uneori se manifesta sub forma de 
insemnate distrugeri de bunuri materiale si vieti omenesti. Alunecarile de teren de mare amploare s-au produs in 
judetul Dambovita unde sunt active cca. 25 amplasamente ce au provocat daune materiale importante.  
 

 Comuna COMISANI nu este evidentiata ca vulnerabila la alunecari de teren, conform Legii nr. 575 / 2001 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a ZONE DE RISC NATURAL: 
Anexa nr. 7 - Unitati administrativ-teritoriale afectate de alunecari de teren, pozitia 351. 
 Pe parcursul anului 2010, an marcat de excedentele de precipitatii cazute, s-au produs 44 alunecari de teren 
(reactivari) in localitatile: Pucheni, Rau Alb-2, Iedera, Ocnita-3, Malu cu Flori-3, Motaieni-2, Valea Lunga-2, 
Bezdead-4, Persinari, Varfuri-2, Vulcana Bai-3, Pucioasa-2, Runcu, Sotanga-2, Candesti-3, Hulubesti, Glodeni, 
Selaru, Visinesti-2, Fieni, Razvad-2, Moroeni-2, Pietrari, Moreni.  
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 RISCURI BIOLOGICE 
 Epidemiile - fenomene biologice care se manifesta prin imbolnaviri in masa ale populatiei, datorita unor agenti 
patogeni (virusi, riketsii, bacterii, fungi si protozoare). 
 Epizootiile / Zoonozele - fenomene biologice care se manifesta prin  raspandirea in masa in randul animalelor, 
a unor boli infecto-contagioase, unele dintre ele putand fi transmise cu usurinta si la oameni, prin contactul direct cu 
animalele bolnave sau prin consumul produselor de origine animala contaminate. 
 

 Planurile si masurile de interventie (planuri de aparare si de evacuare), in cazul situatiilor de urgenta - 
catastrofe si calamitati naturale (cutremure, alunecari de teren, inundatii, fenomene meteorologice 
periculoase), accidente la constructiile hidrotehnice, incendii, poluari accidentale vizeaza in principal 
urmatoarele aspecte : 
● regulamentul privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea CLSU;  
● organizarea activitatii de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;  
● asigurarea mijloacelor, instalatii, materiale si echipamente mobile, la nivel local, conform reglementarilor legale; 
● asigurarea rezervei intangibile de apa pentru stingerea incendiilor, realizarea unor hidranti supraterani pe 
reteaua publica de alimentare cu apa; 
● apararea impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale; 
● reguli de comportare in cazul producerii unui seism sau alunecari de teren (pregatirea antiseismica, protectia 
antiseismica la locul de munca sau in spatii de locuit, reguli de comportare rationala individuale si de grup in timpul 
producerii seismului, comportarea dupa producerea unui cutremur, masuri de verificare a starii cladirilor, masuri de 
revenire la normalitate prin expertize, reparatii, consolidari) 
● evacuarea in situatii de urgenta a populatiei si a unor bunuri materiale : 
- conceptia actiunilor de evacuare (localitatile din si in care se planifica evacuarea, institutiile publice, operatorii 
economici, populatia si bunurile care se evacueaza, itinerariile de evacuare, modalitatile de executare a evacuarii) 
- conceptia organizarii si asigurarii activitatii de readucere a populatiei si a bunurilor materiale evacuate la 
restabilirea starii de normalitate  
- masurile de asigurare a actiunilor de evacuare 
- asigurarea mijloacelor de transport, protectia personalului, paza bunurilor, logistica evacuarii 
- organizarea conducerii si cooperarii 
● organizarea si functionarea taberei de sinistrati  
● asigurarea personalului calificat, instruit in acest scop, si a bazei materiale adecvate. 
 
 

 3.9  DEZVOLTAREA  ECHIPARII  EDILITARE 
 

In Plansa nr. 4 - "ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA", este prezentata situatia existenta si reglementarile privind 
asigurarea cu utilitati a zonelor construite si amenajate din intravilan si extravilan. 
Problematica echiparii tehnico-edilitare a teritoriului comunei, la nivel de PUG este structurat astfel : 
  A. – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII - UTILITATI EXISTENTE 
  B. –  REGLEMENTARI - UTILITATI PROPUSE 
 

 B.  REGLEMENTARI - UTILITATI PROPUSE 
 

 B 1  – ALIMENTAREA CU ENERGIA ELECTRICA 
 B 2  – ALIMENTAREA CU APA 
 B 3  – CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI APELOR PLUVIALE 
 B 4  – ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 
 B 5  – ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA 
 B 6  – TELECOMUNICATII  
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 B 1 – ALIMENTAREA CU ENERGIA ELECTRICA 
 

 PROPUNERI  
 

 In urmatorii 5-10 ani se prevede cresterea consumurilor de energie electrica cu cca. 25%, atat  prin aparitia de 
noi consumatori, cat si  prin marirea consumului la cei existenti. 
 Pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica in urmatorii ani sunt necesare  urmatoarele lucrari : 
- marirea capacitatii  posturilor de transformare  existente in functie de necesitati; 
- amplasarea de noi posturi de transformare  in zonele neacoperite; 
- extinderea LEA 20 KV pentru racordarea  noilor posturi de transformare; 
- extinderea retelei de distributie de joasa tensiune  in zonele propuse pentru  construirea de  locuinte si dotari, pe 
masura realizarii  acestora ; 
- extinderea iluminatului public odata cu extinderea retelei de joasa tensiune precum si modernizarea  iluminatului 
stradal existent; 
-  alimentare cu energie electrica sa corespunda nivelurilor de exigenta impuse de normativele tehnice in vigoare ; 
-  toate circuitele principale vor fi trifazate ; 
-  derivatiile vor putea fi numai in mod exceptional mono sau bifazate ; 
-  alimentarea retelei de iluminat particular si utilizarii casnice se recomanda a se face prin 2-4 plecari , iar cea a 
retelei de iluminat public prin 1-3 plecari ; 
-  posturile de transformare vor fi aeriene, montate pe stalpi , acestea se vor amplasa la distante aproximativ egale 
, cat mai in centrul de greutate al consumatorilor si in apropierea consumatorilor importanti; 
-  se va reabilita iluminatul public; 
-  bransarea la reteaua electrica a constructiilor noi; 
-  electrificarea zonelor deficitare si cresterea gradului de siguranta in exploatare; 
-  refacerea traseelor degradate; 
-  inlocuirea posturilor de transformare defecte; 
-  se propune pozarea in subteran a tuturor retelelor electrice. 
 Pentru  unitatile economice mai mari, alimentarea  cu energie electrica se va face  prin intermediul  unor posturi 
de transformare locale dimensionate  pentru cerintele unitatilor economice  respective. 
 Stabilirea solutiilor si a parametrilor tehnico – economici ai lucrarilor de instalatii electrice se va  face in cadrul 
unor studii de fezabilitate  intocmite de proiectanti autorizati in domeniu. 
 Se face mentiunea ca retelele electrice de joasa tensiune aferente obiectivelor existente si propuse vor fi 
amplasate cu preponderenta subteran (in zona trotuarelor aferente strazilor principale si secundare), retelele 
aeriene urmand a fi executate numai in cazuri bine justificate.  
 Prin sistem de iluminat exterior se defineste ansamblul realizat de corpurile de iluminat – echipate cu surse de 
lumina corespunzatoare - de-a lungul sistemului rutier, in scopul realizarii unui mediu luminos confortabil, functional, 
corespunzator desfasurarii activitatii umane, circulatiei rutiere si pietonale. 
 Amplasarea corpurilor de iluminat este, in general, cea concentrata. 
 Sitemul de iluminat al cailor de circulatie rutiera, datorita vitezei de deplasare a autovehiculelor, impune conditii 
deosebite de confort vizual pentru a se asigura securitatea si fluenta traficului. 
 Datorita cresterii circulatiei stradale (trafic si viteza), informatiile furnizate de distributia iluminarii sunt 
nesatisfacatoare, astfel ca se impune o reconsiderare a retelei stradale si a suplimentarii corpurilor de iluminat 
existente. 
 Acest lucru se va putea realiza prin inlocuirea unor posturi de transformare cu o putere instalata unica cu unitati 
de putere instalata mai mare. 
 

 ZONE DE PROTECTIE 
 

 Conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale Nr.123/2012 si "NORMA TEHNICA privind 
delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice", aprobata prin Ordinul 
ANRE 4/2007 si modificata prin Ordinul 49/2007 al ANRE), fata de liniile electrice aeriene trebuiesc  respectate 
zonele de protectie si siguranta in scopul functionarii LEA  in conditii de siguranta, precum si a protejarii vietii 
oamenilor si a bunurilor materiale. 
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  Dimensiunea (latimea) zonei de protectie si de siguranta a unei linii simplu sau dublu circuit : 
  - culoar de 24 m pentru LEA 1-110 kV 
  - culoar de 37 m pentru LEA 110 kV 
  - culoar de 55 m pentru LEA 220 kV 
  - culoar de 75 m pentru LEA 400 kV 
  Distanta minima de siguranta cu interdictia de construire este de : 
  -  3 m de la conductorul extrem al  LEA 20 KV 
  -  1 m de la stalpii LEA 0,4 kV 
  -  0,6 m de la LES 20 KV la fundatia cladirilor 
  -  20 m fata de posturile de transformare. 
  Zonele de protectie si de siguranta pentru statii electrice de conexiune / transformare : 
  -  20 m de la imprejmuire - pentru statie electrica de tip exterior, cu tensiunea cea mai inalta de 110 kV 
  -  35 m de la imprejmuire - pentru statie electrica de tip exterior, cu tensiunea cea mai inalta de 220-400 kV 
 

 Pentru autorizarea oricarei modificari a regimului terenurilor situate in zonele de protectie si de 
siguranta a LEA, precum si pentru autorizarea oricarei constructii noi sau  extinderi (inclusiv lucrari de 
drumuri, imprejmuiri, plantari de pomi sau copaci, parcari, platforme, instalatii de telecomunicatii, etc), 
amplasate in aceste zone, Primaria comunei COMISANI va solicita in mod obligatoriu , prin certificatul de 
urbanism, AVIZUL de amplasare de la Electrica Furnizare - FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA -  
SDEE Targoviste. 
 
 B 2 – ALIMENTAREA CU APA POTABILA 
 

Comuna Comisani dispune de un sistem centralizat de distributie a apei, investitie realizata prin programul 
guvernamental de dezvoltare rurala.  In anul 2015, a fost realizat studiu de fezabilitate pentru extindere 
sisteme de alimentare cu apa si canalizare in comuna Comisani. 
  
PROPUNERI  
 

  Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa potabila, cu toate echipamentele aferente. 
 

 ZONE DE PROTECTIE 
 

 In jurul fiecarui put se va institui o zona de protectie sanitara in regim sever de minim 15 m x 15 m, 
conform "Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica" 
aprobate prin HGR nr. 930 / 2005  
 Gospodaria de apa va fi imprejmuita la distanta de 20,00 m de limitele exterioare ale cladirilor asigurand 
zona de protectie sanitara a acesteia (conform HGR nr. 930 / 2005). 
 
 
 B 3 – CANALIZAREA APELOR UZATE MEJAJERE SI APELOR PLUVIALE 
 

 B 3.1 CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE 
 

 In prezent, sistemul centralizat de canalizare menajera functioneaza in cele doua sate ale comunei 
Comisani, jud Dambovita. In anul 2015, a fost realizat studiu de fezabilitate pentru extindere sisteme de 
alimentare cu apa si canalizare in comuna Comisani. 
Pentru rezolvarea evacuarii apelor uzate menajere din comuna Comisani, s-au propus urmatoarele lucrari: 
 - extinderea colectoarelor de canalizare menajeră pe strazi din satele Comisani si Lazuri 
 - 5 staţii de pompare intermediara a apelor uzate menajere 
Retelele de canalizare menajera care  urmaresc trama stradala a comunei se vor executa din tuburi circulare din 
PVC, SN4 - pentru canalizare.  
         Tuburile  de canalizare se vor monta ingropat la adancimea de 1.450 – 5.00 m pe un pat de nisip de 15 cm si 
stratul  de acoperire este  tot  nisip de 15 cm. 
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         Panta de montare a retelei de canalizare va fi cuprinsa intre 4‰ si 3%, functie de panta terenului, asigurand 
atat scurgerea debitului de ape uzate menajere cat si viteza de autocuratire a retelei de 0.7 m/s. 
 Tuburile s-au prevazut a fi montate sub adancimea  de inghet, stabilita conform STAS 6054. 
 Pe reteaua de canalizare menajera, la intersectii, la schimbarea pantei sau a diametrului, precum si in 
aliniament, la distante de maximum 60.0 m, s-au prevazut camine de vizitare cu sau fara camera de lucru (functie 
de adancime). 
 Caminele vor fi acoperite cu capace din fonta carosabila. 
Staţii de pompare ape uzate 
Din cauza existentei unor cursuri de apa si a declivitatii terenului, a fost necesar  a se intercala pe traseul retelelor 
de canalizare 5 staţiie de pompare ape uzate menajere.  
Cele 5 statii de pompare SPAU 1 - SPAU 5 vor fi realizate din elemente circulare de beton integral prefabricate. 
Acestea vor fi echipate de catre furnizor cu toate instalatiile hidraulice, electrice si de automatizare, inclusiv 
echipamentele de pompare si tablurile electrice si de automatizare. 
Retelele de distributie a apei 
Pentru realizarea investiei s-au propus retele de distributie a apei prin pompare, prin conducte PEID PE100 Pn 6 at 
cu diametre cuprinse intre 63÷160 mm, montate ingropat sub adancimea de inghet. 

 

 ZONE DE PROTECTIE 
 Toate obiectivele generatoare de risc sanitar sau care produc disconfort pentru populatie (prin actiune 
chimica, biologica, zgomot, mirosuri, vibratii, gaze, radiatii ionizante si neionizante, etc.) vor respecta 
distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de obiective care produc 
disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei (pentru Statii de epurare modulare, containerizate - 100 m), 
conform OMS nr. 119/2014, art. 11 alin (1), precum si prevederile Cap. IV - Norme de igiena referitoare la 
colectarea si indepartarea apelor uzate si apelor meteorice 
 
 
 

 B 4 – ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 
 

 In prezent, comuna COMISANI dispune de alimentarea cu gaze naturale a localitatilor. 
 PROPUNERI 
 In vederea extinderii alimentarii cu gaze naturale pentru incalzire, preparare hrana si preparare a.c.m., precum si 
pentru diverse nevoi tehnologice ale obiectivelor economice existente si propuse pe teritoriul comunei COMISANI, 
sunt necesare urmatoarele echipamente : 

Conductele de distributie gaze  
 Se propune infiintarea unui sistem de distributie gaze de presiune redusa, catre toti consumatorii nominalizati in 
prezenta documentatie, ce urmeaza a se realiza pe toate strazile principale si secundare ale localitatilor comunei. 
 Retelele de distributie vor fi realizate cu conducte din OL sau PEHD montate ingropat,  de o parte si de alta a 
strazilor principale si secundare. 
 Bransamentele de gaze pentru fiecare abonat, vor fi realizate cu firide de gaze amplasate la limita incintei si 
racord individual aerian intre firida de gaze si imobilul respectiv. 
 Documentatia tehnica pentru realizarea sistemului de distributie al gazelor in satele comunei  va fi intocmita de 
catre un proiectant specializat si autorizat in lucrari de alimentare cu gaze.   

 ZONE DE PROTECTIE 
 

Conform reglementarilor tehnice cuprinse in LEGEA energiei electrice si a gazelor naturale Nr. 123 / 2012, in 
"NORME TEHNICE pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale", aprobate prin 
Ordinul presedintelui ANRE nr. 118/2013, respectiv in "NORMA TEHNICA pentru proiectarea, executarea si 
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008 din 05.02.2009" aprobata prin O. nr. 5 / 
2009 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, se vor respecta distantele minime pe 
orizontala, intre axele conductelor de transport sau de alimentare gaze naturale, sau intre alte echipamente 
specifice acestui domeniu si diferite obiective invecinate, precum si interdictiile, conditionarile si permisiunile 
referitoare la zonele de protectie si de siguranta. 
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Zona de protectie :- 2 x 2 m pentru Dn ≤ 150 mm       - 2 x 3 m pentru 150 mm < Dn ≤ 300 mm 
      - 2 x 4 m pentru 300 mm < Dn ≤ 500 mm - 2 x 6 m pentru Dn > 500 mm  
In zona de protectie sunt interzise construirea de cladiri, amplasarea de depozite sau magazii, plantarea de 

arbori si nu se angajaza activitati de natura a periclita integritatea conductei. 
Zona de siguranta - 20 m (de o parte si de alta a axei conductei) 
Pe distanta de 20 m, de fiecare parte a conductei nu poate fi construita nici un fel de cladire care adaposteste 

persoane. 
In vecinatatea zonei de siguranta, la distanta minima de 20 m de o parte si de alta, sunt admise locuinte 

individuale si colective, constructii industriale, sociale si administrative cu pana la 3 etaje inclusiv, daca UCL-ul 
cuprinde maxim 45 de cladiri. (UCL= unitate clasa de locatie = suprafata de teren de 200 m adancime si 1600 m 
lungime, de fiecare parte a axei conductei) 

Zona de siguranta - 200 m (de o parte si de alta a axei conductei) 
Daca in UCL exista peste 45 de cladiri, sau cladiri cu mai mult de 3 etaje, distanta minima va fi de 200 m 
Pentru conductele de redusa presiune, distanta normata este de 0,5 - 1,0 m fata de diverse constructii si 

instalatii. 
Pentru SRM, distanta minima dintre imprejmuire si constructiile invecinate este de 20 m, pentru cladiri cu pana 

la 3 etaje inclusiv. 
 

In vederea functionarii in deplina siguranta a retelelor de gaze, pentru autorizarea oricarei constructii 
sau extinderi in zona retelelor, Primaria comunei CANDESTI va solicita prin certificatul de urbanism AVIZUL 
de amplasare emis de autoritatea ce detine instalatii de gaze in zonele respective. 
 

 Este recomandabil ca alimentarea cu gaze naturale sa fie cuplata cu alte surse de energie termica, in special 
surse de energie regenerabila - energia solara, eoliana, biomasa (prin montarea in paralel a unor sisteme hibride), 
atat pentru economisirea combustibililor fosili, cat si pentru reducerea emisiilor de gaze nocive. 
 
 
 

 B 5 – ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA 
  

 Pentru incalzirea locuintelor si tuturor celorlalte obiective (institutii publice si servicii, agenti economici) din 
teritoriul localitatilor, in sezonul rece, pentru preparare apa calda menajera, preparare hrana sau pentru diverse 
nevoi tehnologice, energia termica necesara se produce prin utilizarea urmatoarelor echipamente : 
- centrale termice individuale pe baza de combustibil solid sau lichid ; 
- sobe de incalzit sau aragaze pentru preparare hrana, pe baza de combustibil solid, lichid sau gaz lichefiat 
(butelii) ; 
- diferite echipamente ce utilizeaza energia electrica. 
 

Solutia ideala pentru rezolvarea acetui gen de utilitate este realizarea investitiei de alimentare cu gaz metan. 
 

 PROPUNERI  
 

  Pana la finalizarea retelei de alimentare cu gaz metan in toate localitatile si bransarea tuturor consumatorilor 
interesati, populatia va trebui sa faca eforturi proprii pentru incalzirea spatiilor, preparare hrana, preparare a.c.m., 
sau pentru diferite nevoi tehnologice, utilizand solutiile alternative mentionate.  
 B 6 – TELECOMUNICATII 
 

 În comuna Comișani, dezvoltarea telecomunicaţiilor se va  face în conformitate cu planurile de dezvoltare a 
firmelor ce deţin reţele de telecomunicaţii. 
 Reţeaua de telefonie fixă se poate extinde mărind capacitatea centralei digitale de la 500 la 650 linii. 
 Telefonia mobilă, având acoperire prin prezenţa în  comuna Ulmi a statiilor de emisie – recepţie  aparţinând 
societăţilor comerciale COSMOTE, VODAFONE şi ORANGE, dispune practic de posibilităţi nelimitate pentru 
conectarea celor interesaţi în oricare  din aceste reţele. 
 Pentru captarea programelor RTV, locuitorii comunei Ulmi pot opta pentru diverse posibilităţi : 

 -antene proprii; 
 -centru captare şi retransmisie prin cablu; 
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 -televiziune digitală prin satelit. 
  Accesarea internetului este posibilă  tuturor solicitărilor  prin firmele de profil. 

 Proiectarea/execuţia lucrărilor de telecomunicaţii se va face numai de către specialişti autorizaţi în domeniu. 
 Proiectele de dezvoltare şi modernizare în domeniul  telecomunicaţiilor vor fi iniţiate şi finanţate de  societăţile 
comerciale deţinătoare, cu acordul  Autorităţii administrative locale. 
 Pentru autorizarea oricărei construcţii sau extinderi, amplasată în apropierea instalaţiilor de telecomunicaţii  
(cabluri, staţii emisie – recepţie, piloni antenă etc), Primăria Ulmi va solicita avizul de amplasare emis de S.C. 
”Romtelecom” S.A. sau alte societăţi ce deţin respectivele instalaţii de telecomunicaţii. 
 

 PROPUNERI  
 

  Extinderea capacitatii centralei telefonice digitale existente, in functie de necesitati 
  Refacerea (reconstructia) sau reabilitarea retelei de cabluri telefonice aeriene distruse ori degradate 
 Receptia semnalelor TV in conditii optime, in toate localitatile comunei este conditionata de realizarea 
urmatoarele echipamente : 
  Un punct central de captare a semnalului T.V. amplasat la distante aproximativ egale fata de extremitatile 
tuturor vetrelor de sat ; 
  Retea aeriana de cablu T.V., montata pe stalpi de folosinta comuna, alaturi de reteaua electrica de joasa 
tensiune, iluminat public si cablu de telefonie fixa ; 
  Racorduri in cablu aerian intre stalpii de folosinta comuna si abonat. 
 
 
 

3.10 PROTECTIA  MEDIULUI 
 

 Protectia mediului natural si construit: aer, apa, sol, subsol, vegetatie forestiera si acvatica, rezervatii si 
monumente ale naturii, respectiv asezari umane si bunuri materiale create de om, reprezinta un obiectiv de 
importanta majora in dezvoltarea durabila a societatii. 
 
 

3.10.1 Strategia de amenajare si dezvoltare a spatiului.  
   Etape si obiective care vizeaza cadrul natural 

 

 Analiza situatiei existente a reliefat pe de o parte cele mai mari oportunitati legate de componentele naturale ale 
teritoriului, care se constituie in elemente de favorabilitate ale dezvoltarii, iar pe de alta parte disfunctionalitatile 
legate de fiecare componenta naturala in parte. Evidentierea acestor puncte negre in evolutia teritoriala constituie 
un atu si obliga la fixarea unor prioritati in dezvoltarea viitoare a spatiului. 
 Obiectivul general care deriva din parcurgerea etapei diagnostic si care trebuie urmarit in planul urbanistic 
general il constituie valorificarea durabila a potentialului natural si conservarea, reabilitarea si protectia 
componentelor mediului natural, in contextul cresterii economice echilibrate si al expansiunii edilitare. 

In vederea realizarii acestui obiectiv este necesara elaborarea unei strategii care sa vizeze urmatoarele directii 
de dezvoltare: 

-  reducerea impactului fenomenelor de risc natural asupra teritoriului; 
-  ameliorarea sau eliminarea riscurilor antropice asupra mediului; 
-  conservarea si protectia mediului in contextul cresterii economice si edilitare; 
-  valorificarea sustenabila a resurselor naturale; 
-  optimizarea functiilor urbane si imbunatatirea raportului dintre functiile economice si componentele 
cadrului natural. 

 Obiectivele specifice si directiile care deriva din obiectivul general sunt prezentate mai jos, alaturi de 
unele masuri care se impun a fi luate pentru diminuarea disfunctionalitatilor sau a riscurilor induse de 
factorii naturali si antropici si optimizarea spatiului si a conditiilor de mediu: 
 

 1.  Amenajarea durabila a retelei hidrografice si diminuarea riscului hidrologic sau a riscurilor de alta 
natura legate de reteaua hidrografica 
Directii: 
 amenajarea retelei hidrografice si imbunatatirea drenajului; 
 gospodarirea rationala a resurselor de apa si protectia lor impotriva epuizarii si poluarii; 
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 asigurarea calitatii resurselor de apa si echiparea hidroedilitara; 
 prevenirea si diminuarea riscului hidrologic si hidrogeologic. 
Masuri: 
 amenajarea ecologica a bazinului hidrografic in perimetrul comunei; 
 intretinerea cursurilor de apa, a lucrarilor de aparare existente; 
 interzicerea amplasarii de constructii in lunca inundabila in imediata apropiere a malurilor sau a ingustarii albiilor 
minore prin amenajari de orice natura; 
 interzicerea blocarii albiilor cu deseuri menajere, pamant sau materiale de constructii - moloz, care pot bloca 
scurgerea; 
 realizarea de canale marginale si sisteme de canalizare de suprafata (santuri, rigole), mai ales pentru strazile 
aflate in panta, care sa asigure transferul surplusului de debit spre colectori naturali sau spre canale colectoare 
subterane; 
 executarea unor lucrari de imbunatatiri funciare si forestiere cu caracter hidroameliorativ; 
 amenajarea unor zone umede controlate cu rol de a valorifica zona cu meandre, dar care sa capete si un rol de 
agrement; 
 asigurararea calitatii resurselor de apa subterana si de suprafata prin realizarea sistemelor de canalizare a apei 
uzate la parametri prevazuti in standardele actuale; 
 

 2.  Structurarea echilibrata a categoriilor de folosinta a terenurilor adaptata necesitatilor agriculturii si 
asigurarea calitatii terenurilor pentru destinatiile agricole propuse. 
Directii: 
 reabilitarea si realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare in scopul cresterii productivitatii solurilor si a 
pretabilitatii acestora pentru agricultura; 
Masuri necesare in scopul ameliorarii calitatii solurilor: 
 lucrarea terenurilor destinate agriculturii; 
 realizarea lucrarilor agricole la umiditatea optima pentru a se evita tasarea, compactarea orizonturilor de sol; 
 masuri pedoameliorative de afanare, fertilizare cu ingrasaminte naturale; 
 lucrari antierozionale: agroterasari, scarificare, afanare adanca, lucrari de nivelare – modelare; 
 masuri de stabilizare si utilizarea sub forma livezi si padure; 
 masuri de reconstructie ecologica a terenurilor degradate prin depozitare si poluare cu deseuri; 
 se impune chiar amenajarea si valorificarea terenurilor degradate prin infiintarea de pajisti sau impaduriri; 
 

 3.  Adaptarea structurii functionale urbane la conditiile de mediu – zonarea functionala sa fie echilibrata, 
sa joace un rol activ in dinamica urbana si in conservarea si protectia mediului 
Directii: 
 cresterea ponderii spatiilor verzi din intravilan in scopul imbunatatirii conditiilor de viata si de munca si al cresterii 
gradului de "confort verde" al populatiei; 
 extinderea si diversificarea spatiilor verzi si accentuarea rolului de protectie impotriva poluarii si a rolului de spatii 
de agrement si recreere a populatiei; 
 organizarea functionala astfel incat sa se atenueze discrepanta dintre zonele functionale, mai ales discrepanta 
dintre conditiile de viata prin raportarea la spatiile verzi pe cap de locuitor; 
 
Masuri: 
 constituirea unor culoare stradale verzi care sa traverseze radiar teritoriul extravilan si care converg spre nucleul 
urban polarizator; 
 reamenajarea aliniamentelor stradale verzi din interiorul intravilanului actual si popularea cu specii rezistente; 
 extinderea suprafetei forestiere; 
 crearea unei retele de coridoare verzi conform principiilor moderne de conservare a biodiversitatii; 
 prezervarea speciilor si asociatiilor vegetale autohtone; 
 introducerea de reglementari in RLU pentru dimensionarea spatiilor verzi la nivel maxim si monitorizarea 
respectarii acestora; 
 reamenajarile si dotarile cu locuri de joaca, agrement si activitati sportive sa nu se realizeze in detrimentul 
suprafetelor ocupate de acestea; 
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 dezvoltarea activitatilor de administrare a spatiilor verzi de catre serviciile specializate ale primariei, in sensul 
imbunatatirii evidentei, gospodaririi, protectiei si dezvoltarii spatiilor verzi; 
 

 4.  Conservarea, crearea si restructurarea fondului forestier, amenajare si gestiune a suprafetelor 
impadurite 
Directii: 
 conservarea fondului forestier; 
 valorificarea si gestiunea sustenabila a fondului forestier; 
 actiuni ecologice de protectie a mediului. 
Masuri: 
 pastrarea integritatii fondului forestier; 
 executarea unor lucrari de amenajare silvica si luarea unor masuri tehnice care sa permita: 
 regenerarea naturala a padurilor; 
 cresterea suprafetelor forestiere in zonele cu deficit si mai ales impadurirea unor noi suprafete prin folosirea 
unor specii valoroase dar adaptate conditiilor de mediu – specii autohtone; 
 cresterea ponderii padurilor cu functie de protectie prin impaduriri si crearea unor culoare forestiere in lungul 
cailor de comunicatie principale; 
 interzicerea defrisarilor si initierea de programe de refacere a padurilor in scopul diminuarii proceselor de 
degradare a terenurilor; 
 

 5.  Protectia si conservarea zonelor naturale in sensul mentinerii biodiversitatii, protectiei si conservarii 
speciilor si habitatelor 
Directii: 
 protejarea ariilor naturale valoroase; 
 mentinerea sau restabilirea intr-o stare de conservare favorabila a habitatelor si a speciilor din flora spontana si 
fauna salbatica; 
 asigurarea masurilor speciale de ocrotire si conservare a bunurilor patrimoniului natural. 
 
 

3.10.2 Salubritate , Gestionarea deseurilor 
 

 3.10.2.a SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR 
 

Implementarea in Romania a politicii UE privind gestiunea deseurilor se asigura prin Strategia nationala de 
gestionare a deseurilor 2014-2020, document care a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 942/20.12.2017.   
In prezent, problema gestionarii deseurilor se manifesta tot mai acut din cauza cresterii cantitatii si diversificarii 
acestora, precum si a impactului lor negativ, tot mai pronuntat, asupra mediului inconjutator. Depozitarea deseurilor 
pe sol fara respectarea unor cerinte minime, evacuarea in cursurile de apa si arderea necontrolata a acestora 
reprezinta o serie de riscuri majore atat pentru mediul ambient cat si pentru sanatatea populatiei. 
Gestionarea deseurilor cuprinde toate activitatile de colectare, transport, tratare, valorificare si eliminare a 
deseurilor, inclusiv monitorizarea acestor operatii si modernizarea depozitelor de deseuri dupa inchiderea lor. 
 

Pentru reducerea impactului deseurilor asupra mediului s-a implementat un sistem integrat de gestiune a 
deseurilor prin realizarea si punerea in aplicare a proiectului "Reabilitatea colectarii, transportului, depozitarii 
prelucrarii deseurilor solide in Judetul Dambovita". 
 

Prin proiect s-a realizat introducerea treptată  a colectării selective a deșeurilor în pubele și containere și 
transportulș acestora pentru valorificare la stația central de selectare, compostare și depozitare a deșlui ultim, 
nevalorificabil, în depozitul ecologic din zonă.  
 Pe teritoriul localitatilor comunei Comisani, colectarea (preluarea) ritmica a deseurilor menajere de si 
transportul acestora la depozitul ecologic Titu, se face de catre firma specializata SC SUPERCOM SA.  
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 3.10.2.b COLECTAREA SI NEUTRALIZAREA DESEURILOR DE ORIGINE ANIMALA 
 

 Neutralizarea deseurilor de origine animala reprezinta activitatea de ecarisare a deseurilor de origine 
animala urmata de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor in produse 
stabile biologic, nepericuloase pentru mediul inconjurator, animale sau om, respectiv activitatea de 
ingropare a acestora in conditiile stabilite de OUG nr. 47/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 73/2006. 
 

 Conform OUG nr. 47 / 2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala : 
Art. 5  Se interzice abandonarea, ingroparea sau depozitarea deseurilor de origine animala in alte conditii decat 
cele stabilite de legislatia in vigoare. 
Art. 6  In zone izolate, in care ecarisarea se face cu dificultate, ingroparea cadavrelor este permisa in locuri 
special amenajate, pe baza aprobarii si autorizarii sanitare veterinare si de mediu. 
   Localitatile carora li se aplica prevederile alin. (1), precum si conditiile de ingropare se stabilesc prin ordin 
comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al 
presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, la propunerea directiilor 
judetene sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, pe baza cererii consiliului local respectiv. 
Art. 9  Consiliile locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodariile 
crescatorilor individuali de animale sau a celor gasite moarte pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective 
pentru care nu se poate identifica proprietarul.  
   Consiliile locale au obligatia de a-si asigura contractual serviciile unei unitati de ecarisare autorizate 
conform legislatiei in vigoare. 
Art. 10 Crescatorii individuali de animale sunt obligati sa anunte in maximum 24 de ore consiliul local asupra 
mortii animalelor la care se refera prezenta ordonanta.  
   Consiliul local sesizat in conditiile alin. (1) are obligatia sa anunte de indata unitatea de ecarisare. 
   In cazul localitatilor izolate, neutralizarea cadavrelor de animale este organizata de consiliul local. 
Art. 14 Activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala incluzand colectare, transport, depozitare, 
manipulare, sortare, procesare, incinerare/coincinerare este supusa inspectiei si controlului sanitar veterinar, in 
scopul prevenirii si raspandirii de boli la animale si oameni. 
   Supravegherea si controlul unitatilor implicate in neutralizarea deseurilor de origine animala se asigura 
prin medicii veterinari oficiali. 
 

 Primaria Comunei COMISANI are incheiat un contract de prestari servicii cu SC  Eco Neutralizare 
Grindasi SRL Ialomita, in calitate de prestator.  
 Obiectul contractului il constituie neutralizarea subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate 
consumului uman, rezultate din activitatea beneficiarului. 
 Colectarea se face la solicitarea scrisa a beneficiarului, sau in situatii de urgenta (epizootii), in conditiile 
respectarii cerintelor impuse de DSV si Agentia de Mediu. 
 

 3.10.2.d GESTIONAREA GUNOIULUI DE GRAJD 
 

 O sursa de poluare majora a solului si apelor o reprezinta agricultura prin utilizarea necorespunzatoare a 
ingrasamintelor chimice si naturale fapt ce conduce la poluarea solului si stratului freatic cu nitrati si nitriti.  
 

 Comuna COMISANI NU este mentionata in Anexa la Ordinul comun al MMDD si MADR nr. 1552 / 743 / 2008 
pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole - ca Zona 
vulnerabila la poluarea cu nitrati - pentru care s-a stabilit un Program de actiune care contine masuri obligatorii  
privind controlul aplicarii ingrasamintelor pe terenurile agricole. 
 In zonele declarate vulnerabile la poluarea cu nitrati (prin Ordinul comun al MMDD si MADR nr. 
1552/743/2008, sunt obligatorii prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva 
poluarii cu nitrati din surse agricole, aprobat prin Ordinul comun al MMGA si MAPDR nr. 1182/1270/2005. 
 

 Programul de actiune pentru zonele vulnerabile la nitrati din surse agricole - aprobat prin Decizia nr. 
221.983/GC/12.06.2013 emisa de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice - Comisia pentru aplicarea 
Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole - pune in 
aplicare masurile prevazute in Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu 
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nitrati din surse agricole, stabileste responsabilitati specifice unor structuri din subordinea MADR si MMSC, 
precum si autoritatilor administratiei publice locale si sunt obligatorii pentru toti fermierii care detin sau 
administreaza exploatatii agricole si pentru autoritatile administratiei publice locale. 
 Prevederile Programului de actiune sunt obligatorii pentru toti fermierii care detin sau adminstreaza exploatatii 
agricole si pentru autoritatile administratiei publice locale. 
 "Art. 4 (5) - Amplasarea si dimensionarea spatiilor de depozitare a gunoiului de grajd (platforme 
comunale sau sisteme individuale) se va face cu respectarea urmatoarelor norme specifice : 
a) nu se amplaseaza in zone cu risc de inundatie, in zone cu apa freatica la mica adancime (mai putin de 2 m), in 
zone cu precipitatii excesive sau in apropierea padurilor, deoarece amoniacul degajat in atmosfera este toxic pentru 
arbori, in special pentru speciile rasinoase; 
b) nu se amplaseaza platforme individuale pentru depozitarea gunoiului de grajd la o distanta mai mica de 50 m 
fata de locuinte si surse de apa potabila; daca nu este posibila respectarea acestei distante, se va amplasa la cel 
mai indepartat punct in aval de sursa de apa;  
 Nu se amplaseaza platforme comunale pentru depozitarea gunoiului de grajd la o distanta mai mica de 500 m 
fata de locuinte si surse de apa potabila, conform OMS nr. 119 / 2014, Art. 11, alin. (1); 
c) distanta fata de cursurile de apa trebuie sa fie de minimum 100 m fata de zona de protectie a cursului de apa 
definit in Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare; 
d) dimensiunea platformelor se stabileste in functie de cantitatea de gunoi; 
e) gunoiul de grajd va fi depozitat pe o grosime maxima de 1,5 - 2, 0 m ceea ce inseamna ca pentru fiecare mc de 
gunoi e necesara o suprafata neta de 0,50 - 0,75 mp; 
f) suprafata totala pentru stocarea gunoiului de grajd trebuie sa fie de 1,5 - 2 ori mai mare decat suprafata neta, 
luand in calcul si suprafata necesara pentru mutarea gramezilor de  material (remaniere) in timpul procesului de 
compostare; 
g) pentru estimarea spatiului necesar in functie de numarul de animale, se utilizeaza valorile tabelare privind 
productia zilnica de gunoi (inclusiv asternutul) pe cap de animal si volumul lunar al gunoiului care trebuie stocat pe 
cap de animal 
h) pentru calculul volumului de gunoi de grajd, dupa numarul de animale in echivalent UVM, se vor utiliza 
coeficientii medii de conversie. 
 Art. 4 (6) - Depozitarea temporara a gunoiului de grajd in camp (pe terenul agricol) trebuie apreciata ca o 
situatie de exceptie si nu ca o practica obisnuita si trebuiesc respectate urmatoarele cerinte : 
a) gunoiul de grajd se va depozita numai pe terenul agricol pe care urmeza a se imprastia; 
b) cantitatea de gunoi depozitata nu poate depasi cantitatea maxima de gunoi de grajd ce poate fi aplicata pe 
suprafata de teren in cauza, calculata pe baza standardelor privind cantitatile maxime de ingraseminte cu azot ce 
pot fi aplicate pe teren; 
c) gunoiul de grajd nu poate fi depozitat in gramezi temporare mai mult de un an de zile; 
d) depozitele temporare de gunoi de grajd vor fi amplasate in fiecare an in locatii diferite; 
e) depozitele temporare de gunoi de grajd se vor amplasa in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 
cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind 
caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, cu modificarile si completarile ulterioare; 
f) la baza depozitului temporar de gunoi de grajd trebuie sa fie amplasata o folie impermeabila peste care sa fie pus 
un pat de paie sau alte materii organice, in mod deosebit in cazul in care gunoiul de grajd prezinta un grad ridicat 
de umiditate; laturile depozitului, in special cele situate in josul pantei, sa fie inconjurate de un strat de paie; 
g) deoarece gunoiul provenit de la pasari are un continut ridicat de nutrienti - in special fosfor - iar scurgerile de 
efluenti au un potential de poluare ridicat, se recomanda acoperirea cu o folie impermeabila, bine ancorata de sol 
sau cu un strat de paie/coceni de 0,4 - 0,5 m grosime; acoperirea trebuie realizata in cel mult 24 de ore dupa 
realizarea depozitului; 
h) este interzisa realizarea gramezilor temporare de gunoi pe terenurile inundabile. 
 
 In ceea ce priveste gestionarea dejectiilor de animale - gunoiul de grajd, provenit din gospodariile 
populatiei sau de la fermele zootehnice de pe teritoriul comunei COMISANI, acesta urmeaza a fi depozitat in 
spatii special amenajate, pe terenurile proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, urmand a se 
imprastia pe terenul agricol ca ingrasamant. 
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 Dejectiile animalelor (gunoiul de grajd) se depoziteaza temporar in spatii special amenajate (platforme si 
bazine de colectare impermeabile) 
 In functie de conditiile locale specifice, autoritatile administratiei publice locale trebuie sa decida asupra 
sistemului de stocare a gunoiului de grajd din UAT-ul respectiv, pe platforme comunale, sisteme 
individuale, sau combinatie a celor doua sisteme. 
 

 Caracteristicile generale ale unei platforme comune de depozitare temporara a gunoiului de grajd. 
 Constructie relativ simpla alcatuita dintr-o platforma de beton dreptunghiulara, inconjurata pe trei laturi cu 
panouri de beton cu inaltime de aprox. 2 m pentru depozitare temporara, in conditii tehnologice si ecologice a 
dejectiilor solide si semi-solide provenite de la animale, amestecate sau nu cu alte reziduuri organice (resturi 
menajere sau de pe urma culturilor). Aceasta platforma permite amestecarea si compostarea gunoiului de grajd 
intr-un produs omogen, stabil si valoros. 
 Platforma este prevazuta pe latura deschisa, cu un canal pentru drenarea si directionarea lichidelor provenite 
din gunoiul de grajd sau din precipitatii, catre un bazin de colectare suficient de mare. 
 Anexe : imprejmuire cu acces controlat, utilaje de incarcare si rasturnare, utilaje de pompare si/sau umidificare 
(recirculare lichid), anexa adapost, utilitati (apa, energie electrica, sursa de combustibil). 
 

      
Imagine de ansamblu / Descarcarea gunoiului pe platforma 

 

      
Canalul colector si directionare lichide / Bazinul vidanjabil de colectare lichide 

 
 
 
 
 

3.10.3 Gospodarirea apelor , Imbunatatiri funciare 
 

 3.10.3.a GOSPODARIREA APELOR 
 

 Implementarea in Romania a conceptului de dezvoltare durabila in domeniul apei se realizeaza prin intermediul 
Schemei Directoare de Amenajare si Management a Bazinelor Hidrografice. Ea este prevazuta in Legea Apelor nr. 
107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare ca instrument de planificare care fixeaza orientarile fundamentale 
in directia gospodaririi durabile, unitare, echilibrate si complexe a resurselor de apa si a ecositemelor acvatice, 
precum si pentru protejarea zonelor umede si diminuarea efectelor negative generate de excesul de apa sau de 
lipsa acesteia. Schema Directoare este alcatuita din Planul de Amenajare – componenta de gospodarire cantitativa 
a apei si Planul de Management – componenta de gospodarire calitativa a apelor. 
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 Planul de amenajare are ca scop fundamentarea actiunilor, masurilor, optiunilor, solutiilor si lucrarilor necesare 
pentru: 
 ▪ realizarea si mentinerea echilibrului dintre cerintele de apa ale folosintelor si disponibilul de apa la surse; 
 ▪ diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vietii, sanatatii, bunurilor si activitatilor umane 
si mediului (inundatii, exces de umiditate, secete, eroziunea solului etc); 
 ▪ utilizarea potentialului apelor (producerea de energie hidromecanica, hidroelectrica, navigatie, turism, 
agrement, estetica etc); 
 ▪ determinarea cerintelor de mediu asupra resurselor de apa. 
 Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic are urmatoarele obiective principale: 
 a) inventarierea resurselor hidrologice (naturale) de apa de suprafata si subterana; 
 b) determinarea situatiei actuale a utilizarii pe folosinte a resurselor de apa; 
 c) identificarea amenajarilor structurale existente pentru asigurarea disponibilului la surse si a principalilor 
parametri de performanta; 
 d) determinarea cerintelor viitoare socio-economice si de mediu privind resursele de apa; 
 e) identificarea optiunilor fezabile pentru realizarea echilibrului dintre disponibilul la surse si cerintele de apa ale 
folosintelor; 
 f) evaluarea preliminara a riscului potential la inundatii pe bazinul hidrografic; 
 g) identificarea actiunilor, masurilor, solutiilor si lucrarilor necesare pentru: 
 ▪ atingerea gradului acceptat de protectie la inundatii a asezarilor umane si a bunurilor; 
 ▪ diminuarea efectelor secetelor, tendintelor de aridizare, excesului de umiditate si a eroziunii solurilor; 
 ▪ utilizarea potentialului apelor; 
 ▪ satisfacerea cerintelor de mediu asupra resurselor de apa (cerinte hidrologice, hidraulice si ecologice). 

h) identificarea constrangerilor, a conflictelor de interese si a solutiilor de rezolvare; 
i) analiza de impact si evaluarea riscurilor induse de actiunile, masurile, solutiile si lucrarile propuse in planul de 

amenajare al bazinului hidrografic. 
 

 Teritoriul comunei COMISANI judetul Dambovita se situeaza in bazinul hidrografic al raului ARGES, 
activitatea complexa de gospodarire a apelor fiind gestionata de ANAR - Administratia Bazinala de apa 
Arges-Vedea. 
 

 Este necesara elaborarea unor studii de specialitate privind amenajarea tututor cursurilor de apa care 
prezinta risc de inundabilitate (recalibrare albie, protectie si consolidari de maluri, regularizari si alte lucrari 
specifice necesare), apoi declansarea imediata a lucrarilor de executie, pe sectoarele prioritare. 
 La faza de proiectare SF, in documentatiile pentru fundamentarea avizului de gospodarire a apelor 
aferent fiecarui obiectiv de investitii se vor avea in vedere urmatoarele : 
● definitivarea necesarului si respectiv a cerintei de apa potabila si industriala (pentru procese tehnologice), 
corespunzator capacitatilor efective ale tuturor activitatilor desfasurate; 
● corelarea stricta a capacitatilor de alimentare cu apa cu cele de canalizare si de epurare a apelor uzate; 
● analiza de detaliu a eventualelor masuri de aparare impotriva inundatiilor si zonarea corespunzatoare a 
teritoriului; 
 
● corelarea cotelor de amplasare a gurilor de evacuare atat pentru canalizarea menajera, cat si pentru cea 
pluviala, cu cota corespunzatoare debitului maxim de calcul la clasa normata de aparare; 
● interzicerea amplasarii de lucrari sau constructii, inclusiv cele de locuit, in albia majora inundabila a cursului de 
apa, sau numai pe baza avizului de amplasament eliberat de autoritatea de gospodarire a apelor, conform 
competentelor acordate; 
● se vor institui zone de protectie conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile 
ulterioare - Legea nr. 310 / 28.06.2004, Legea nr. 112 / 04.05.2006, Anexa 2 (5 m pentru cursuri de apa cu 
latimea sub 10 m; 15 m pentru cursuri de apa cu latimea 10 m - 50 m; 20 m pentru cursuri de apa cu latima peste 
51 m; zona de protectie se masoara de la limita albiei minore) si HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor 
speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica; 
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 3.10.3.b IMBUNATATIRI FUNCIARE 
 

Amenajarile de imbunatatiri funciare aflate in administrarea Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare se 
compun din : 
 Lucrarile din amenajarile de irigatii care cuprind prize, statii de pompare de baza inclusiv cele reversibile, statii 
de repompare, canale si conducte de aductiune, transport si distributie a apei de irigatii pana la statiile de pompare 
de punere sub presiune inclusiv constructiile hidrotehnice si instalatiile aferente, statiile de pompare de punere sub 
presiune, retele interioare de irigatii formate din conducte, constructiile hidrotehnice si instalatiile aferente, lucrari de 
alimentare si evacuare a apei din orezarii. 
 Lucrarile din amenajarile de desecare cu evacuare prin pompare si/sau gravitationala care cuprind canale 
colectoare, principale, secundare, canale de desecare de ordin inferior (tertiare) cu statiile de pompare si 
constructiile hidrotehnice aferente si reteaua de drenaj subteran compusa din drenuri absorbante si colectoare. 
 Lucrari din amenajarile pentru combaterea eroziunii solului, care cuprind lucrari de combatere a eroziunii de 
adancime prin baraje, traverse, praguri, consolidari de mal, ziduri de sprijin, plantatii antierozionale a eroziunii de 
suprafata prin terase, benzi si fasii inierbate, valuri de pamant si lucrari de evacuare a apei prin captari izvoare, 
drenaj inchis canale (de coasta, marginale), debusee si constructiile hidrotehnice (caderi, podete) aferente 
 Cladiri de productie si administrative 
 Conform propunerilor de organizare urbanistica, prezentate in cadrul documentatiei "Reactualizare Plan 
Urbanistic General pentru localitatile comunei COMISANI, Judetul Dambovita", toate terenurile prevazute 
pentru extinderea intravilanului localitatilor (extindere zone rezidentiale, sau rezervate pentru alte functiuni), 
presupun schimbarea folosintei actuale, cu scoaterea din circuitul agricol, deci implicit reducerea capacitatii de 
irigatii, in momentul solicitarii autorizatiilor de construire. 
 In conformitate cu prevederile Regulamentului privind continutul documentatiei de scoatere temporara si 
definitiva a terenurilor agricole din circuitul agricol, necesar amplasarii obiectivelor de investitii, aprobat prin 
Ordinul comun MMAPDR/MAI nr. 897/798/2005, scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor amenajate 
cu lucrari de imbunatatiri funciare se face  prin Ordin al Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala.  
 Dupa obtinerea Ordinului DADR pentru scoatere din circuitul agricol, urmeaza o noua solicitare de Aviz ANIF 
pentru stabilirea zonelor de protectie si a altor conditii specifice lucrarilor de imbunatatiri funciare.  
 
 

 In principiu, la autorizarea constructiilor se vor avea in vedere urmatoarele conditii : 
 

● In conformitate cu prevederile Regulamentului privind continutul documentatiei de scoatere temporara si 
definitiva a terenurilor agricole din circuitul agricol, necesar amplasarii obiectivelor de investitii, aprobat prin 
Ordinul comun MAPDR/MAI nr. 897/798/2005, scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor amenajate cu 
lucrari de imbunatatiri funciare se face  prin Ordin al Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala.  
● Dupa obtinerea Ordinului DADR pentru scoatere din circuitul agricol, se va reveni cu o noua documentatie (la 
autorizatia de construire) pentru stabilirea zonelor de protectie si a altor conditii specifice lucrarilor de imbunatatiri 
funciare, precum si pentru semnarea unui contract de prestari servicii (pentru suprafata ce urmeaza a fi scoasa din 
circuitul agricol) cu ANIF Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare "Dunarea Inferioara".  
● Nu se vor autoriza nici un fel de constructii (cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe, etc.) pe o zona cu 
latimea de 3 metri de la ampriza canalului de irigatii si pe o fasie de 1,5 metri de o parte si de alta fata de axul 
conductei ingropate de irigatii; 
● Se vor prezenta si analiza in detaliu toate aspectele privind evacuarea apelor pluviale si menajere conventional 
curate din statia de epurare, debitele si punctele de evacuare, emisar;  
● La elaborarea documentatiilor de urbanism sau a documentatiilor tehnice se vor respecta legislatia si 
normativele in vigoare referitoare la proiectarea si executia lucrarilor de imbunatatiri funciare : Legea nr. 138 / 2004 
(Legea imbunatatirilor funciare), Legea nr. 18 /1991 (Legea fondului funciar), Ordinul MAPDR nr. 227/2006-
privind amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente infrastructurii de imbunatatiri funciare; 
● Beneficiarul de aviz va fi direct raspunzator, conform legislatiei in vigoare, pentru nefunctionarea in conditii 
normale a amenajarilor de imbunatatiri funciare; 
● Evacuarea apelor pluviale si menajere conventional curate se poate face in canal, aflat in administrarea ANIF, 
numai cu conditia respectarii masurilor de decantare si epurare a acestora la stadiul de "conventional curate" 
conform normativelor in vigoare. In acest caz se va reveni cu o noua documentatie distincta din care sa reiasa 
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debitele si punctele de evacuare in canal, urmand ca la eliberarea acordului respectiv, sa se stabileasca (dupa caz) 
si alte conditii specifice, precum si intocmirea contractului de prestari servicii cu ANIF; 
● Conform Legii 18 / 1991 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 107, "distrugerea si 
degradarea...lucrarilor de imbunatatiri funciare, ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel 
de bunuri, precum si inlaturarea acestor masuri, constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit 
prevederilor Codului penal" ; 
● Conform Legii 138 / 2004 - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, faptele prevazute la art. 83, 
alin. (1), lit. a-k, constituie contraventii la normele privind exploatarea, intretinerea, reparatiile si protectia 
amenajarilor de  imbunatatiri funciare si se sanctioneaza conform art. 83, alin. (2) si (3). 
 
 

3.10.4 Surse regenerabile de energie 
 

 Strategia energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2020 aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 
1069/2007 prevede ca obiectiv strategic in ceea ce priveste dezvoltarea durabila, promovarea producerii energiei 
din surse regenerabile astfel incat ponderea energiei electrice produse din aceste surse in totalul consumului brut 
de energie electrica sa fie de 33% in anul 2010, 35% in anul 2015 si 38% in anul 2020, in timp ce 11% din 
consumul intern brut de energie la nivelul anului 2010 va fi asigurat din surse regenerabile. 
 Energia regenerabila este o forma de energie ce poate fi produsa fara epuizarea resurselor naturale, cum ar fi 
combustibilii fosili (carbuni, gaze naturale, petrol) sau lemnul. Nu se bazeaza pe arderea combustibililor fosili pentru 
a crea electricitate. Sursele din care poate proveni energia regenerabila includ soarele, vantul, mareele, raurile si 
caldura geotermala. Biomasa este si ea considerata energie regenerabila, pentru ca este produsa din surse care nu 
sunt epuizabile. 
 In ceea ce priveste utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE), in judetul Dambovita la ora actuala pot 
fi utilizate cu diverse grade de eficienta energia solara, eoliana si cea rezultata din arderea sau descompunerea 
biomasei. 
 Energia solara este una din sursele de baza ale dezvoltarii acestui mileniu, incadrandu-se in conceptul de 
energie regenerabila si ecologica, fiind oferita Pamantului de catre Soare in cantitati uriase, comparativ cu 
potentialul energetic ce ar putea fi folosit, economisind astfel resursele conventionale (petrol, gaze naturale, 
carbuni, etc), in plus fiind chiar prietenoase cu mediul inconjurator. 
 Utilizarea energiei solare presupune o investitie recuperabila, avand preturi de cost relativ scazute comparativ 
cu eficienta aportului energetic si - chiar mai mult - daca ne gandim la faptul ca energia solara este complet gratuita, 
adica in afara de investitia initiala nu vor aparea costuri ulterioare de intretinere, sistemele avand in componenta 
panouri solare ale caror randamente sunt in mod obisnuit garantate 10 ani pentru mai mult de 85%.  
 Costul investitiei initiale este mai ridicat decat in cazul folosirii surselor clasice, dar la calculul perioadei de 
amortizare trebuie tinut seama si de cresterea continua a costului energiei, precum si de introducerea taxei de 
mediu, fara a mai tine seama de reducerea poluarii aerului in zona alaturata surselor de  energie termica, in special 
in perioada de vara.  
 Acest tip de energie are un domeniu larg de utilizari, incepand cu producerea curentului electric, pana la 
incalzirea locuintei, producerea de apa calda menajera, alimentarea pompelor cu apa potabila, in agricultura pentru 
pompele de irigat sau uscarea produselor agricole, pentru automatizari diverse si in prepararea hranei, asigurand 
astfel o independenta energetica ce va permite utilizarea acestei energii gratuite. 
 Energia solara poate fi utilizata si pentru producerea energiei electrice prin utilizarea celulelor fotovoltaice, 
solutie care prezinta un interes din ce in ce mai mare mai ales pentru utilizari locale.  
 Energia solara este valorificata in judet intr-o masura redusa. Universitatea Valahia Targoviste dispune de un 
generator de energie electrica folosind panouri solare, cu rol didactic si de cercetare, privind tehnologiile 
neconventionale de producere a energiei electrice. De asemenea, energia solara mai este valorificata la nivelul 
unor gospodarii individuale prin instalatii specifice care transforma energia solara in energie termica si/sau electrica.  
 Pentru stimularea cresterii gradului de valorificare a resurselor de energie regenerabila, Administratia Fondului 
pentru Mediu a demarat "Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, geotermala, 
solara, biomasa si hidro", in cadrul acestui program fiind aprobate spre finantare doua proiecte din judetul 
Dambovita care vor fi implementate in comunele Ocnita si Darmanesti (Scoala de Arte si Meserii Darmanesti si 
Scoala Generala nr. 1 Ocnita). Alte doua proiecte (Inlocuirea partiala a sistemelor de incalzire si completarea cu 
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sisteme ce utilizeaza energia produsa de surse regenerabile pentru Spitalul Judetean Dambovita si Centrul de 
Asistenta si Ingrijire Pucioasa) se afla in curs de analiza in vederea obtinerii unei finantari prin acelasi program al 
Administratiei Fondului pentru Mediu.  

In ceea ce priveste investitiile private, in judet exista mai multe parcuri fotovoltaice unde investitia este 
finalizata.  

In ceea ce priveste energia eoliana, fiecare KWh de electricitate produsa prin energia vantului reduce poluarea 
cu circa 1 kg de CO2, de asemenea,  inlaturandu-se poluarea cu pulberi, SO2 si oxizi de azot (NOx).  

 Utilizarea biomasei are in componenta inclusiv utilizarea pentru arderea a lemnului de foc si a resturilor 
agricole, considerate o resursa energetica recuperabila.  
 
 

3.10.5 Masuri privind protectia si imbunatatirea calitatii factorilor de mediu 
   in contextul implementarii PUG : 

 

3.10.5.1 Masuri pentru protejarea factorului de mediu " AER " 
 

 Pentru limitarea emisiilor de poluanti in aerul atmosferic se vor lua urmatoarele masuri generale : 
Q obiectivele existente sa fie supuse reevaluarii din punct de vedere al emisiilor obtinandu-se pentru acestea 
autorizatie de mediu, eventual reautorizarea pentru cele care dispun deja de acest document; 
Q respectarea cu strictete a "Planului de conformare" pe care agentii economici il obtin odata cu autorizatia de 
mediu; 
Q orientarea in viitor pentru implementarea de tehnologii cu potential redus de poluare sau nepoluare; 
Q utilizarea de tehnologii moderne, nepoluante; 
Q reducerea emisiilor de aerosoli cu continut de carbon, oxizi de carbon, aldehide si cetone, prin introducerea  
alimentarii cu gaze ; 
Q reabilitarea si modernizarea arterelor de circulatie rutiera cu toate amenajarile aferente ; 
Q implementarea unui program de intretinere periodica a carosabilului si a cailor pietonale in vederea diminuarii 
emisiilor de pulberi in suspensie care sunt generate de traficul intens; 
Q realizarea plantatiilor de aliniament si altor spatii verzi din cuprinsul principalelor artere de circulatie ; 
Q realizarea spatiilor verzi cu rol de protectie si ambiental, in incintele cu activitati industriale, in incintele unor 
institutii publice si servicii de interes general ; 
Q organizarea sistemelor de spatii verzi cu rol ambiental, de agrement si sport, conform normelor legale;  
Q interdictia de evacuare in atmosfera a substantelor daunatoare sub forma de gaze, vapori, aerosoli, particule 
solide, etc. peste limitele admisibile. Se impune: amplasarea obiectivelor ce prezinta pericol, in zonele unde 
consecintele defectiunilor pot fi reduse la minimum, cu utilizarea instalatiilor si dispozitivelor corespunzatoare pentru 
retinerea si neutralizarea substantelor poluante. 
 
3.10.5.2 Masuri pentru protejarea factorului de mediu " APA " 
 

Q interdictia  de evacuare, aruncare sau injectare in apele de suprafata si subterane a apelor uzate, deseuri, 
reziduuri, sau produse de orice fel care contin diverse substante nocive, bacterii sau microbi in cantitati si 
concentratii ce pot schimba caracteristicile apei, depozitarea pe malurile sau in albiile cursurilor de apa sau ale 
lacurilor, de gunoaie ori deseuri de orice fel, folosirea de ingraseminte chimice sau pesticide la distante mai mici de 
300 m fata de malurile cursurilor de apa si lacurilor. 
Q amplasarea unor obiective zootehnice in apropierea cursurilor de apa si a zonei de locuit, impune declansarea 
procedurii de evaluare a impactului activitatilor ce se desfasoara in cadrul acestor unitati, asupra mediului 
inconjurator (analiza de impact) si aplicarea masurilor de remediere a tuturor deficientelor constatate. 
Q protectia surselor de alimentare cu apa potabila (zone de protectie sanitara). 
Q respectarea prevederilor cuprinse in "Normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie 
sanitara si hidrogeologica" aprobate prin HG nr. 930 / 11.08.2005 
Q interdictia exploatarii materialelor din albiile sau malurile cursurilor de apa, fara autorizatie. 
Q executarea unor lucrari hidrotehnice, pentru protectia si consolidarea malurilor, in zonele unde s-au remarcat 
actiuni erozionale exercitate de cursurile de apa din teritoriu. 
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Q implementarea masurilor de limitare a eroziunilor de mal si degradarii terenurilor adiacente cursurilor de apa   
Q realizarea canalizarii menajere in sistem centralizat in toate satele comunei, inclusiv statii de epurare ; 
Q instituirea unor zone de protectie in lungul cursurilor de apa existente si zone cu restrictii de construire; 
Q amplasarea de lucrari si constructii in albiile inundabile ale cursurilor de apa, in zonele de protectie ale cursurilor 
de apa, lucrarilor de gospodarirea apelor si a altor lucrari hidrotehnice, se va realiza numai dupa delimitarea zonelor 
de protectie si cu acceptul autoritatilor de gospodarirea apelor, respectandu-se normele legale in vigoare; 
Q pentru toate lucrarile de investitii la nivel local, ce vor avea legatura cu apele (foraje pentru alimentarea cu apa, 
retele de aductiune, retele de distributie a apei potabile, retele de canalizare, statii de epurare, lucrari de aparari de 
maluri, etc), se vor solicita in mod obligatoriu avize de gospodarire a apelor pe baza unor documentatii tehnice  
intocmite conform normativelor in vigoare ;  
Q orice lucrari de traversare a albiei cursurilor de apa se vor realiza numai cu asigurarea conditiilor normale de 
scurgere a apelor in situatia unor debite mari; 
Q pe perioada executiei lucrarilor se interzice depozitarea materialelor de constructii, a deseurilor in albie si pe 
malul cursurilor de apa, precum si extragerea balastului din albie. 
 

3.10.5.3 Masuri pentru protejarea factorului de mediu "sol, subsol, ape subterane" 
 

Q realizarea sistemului de canalizare menajera si pluviala, pentru a se evita infiltrarea apelor uzate in sol si in 
apele subterane; 
Q se va realiza delimitarea exacta a zonelor de protectie sanitara pentru surse de apa, statii de tratare apa, statii 
de epurare, cimitire si urmarirea respectarii acestora, conform HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor 
speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;  
Q se va interzice realizarea constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa si in zonele inundabile; 
Q se va interzice depozitarea deseurilor in locuri neautorizate; 
Q se va interzice crearea unor noi depozite necontrolate de deseuri pe teritoriul administrativ; 
Q se va implementa sistemul de colectare selectiva a tuturor categoriilor de deseuri de la populatie, in vederea 
atingerii obiectivelor nationale privind gestiunea deseurilor, respectiv: reducerea cantitatilor de deseuri 
biodegradabile, colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje, reducerea cantitatilor de deseuri de echipamente 
electrice, electronice prin reciclare si valorificare, gestionarea corespunzatoare a uleiurilor uzate, acumulatorilor si 
anvelopelor uzate, gestionarea altor tipuri de deseuri conform prevederilor legale specifice; 
Q se va asigura managementul deseurilor prin colectarea selectiva la sursa sau la rampa si educarea cetatenilor 
pentru reducerea cantitatilor de deseuri;  
Q autoritatile locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodariile populatiei 
sau a celor gasite moarte pe teritoriul unitatii administrative teritoriale respective pentru care nu se poate identifica 
proprietarul (OUG nr. 47/2005, modificata si aprobata prin Legea nr.73/2006, art. 9, alin.2.); 
Q autoritatile locale au obligatia de a-si asigura contractual serviciile unei unitati de ecarisaj conform legislatiei in 
vigoare (OUG. nr. 47/2005, modificata si aprobata prin Legea nr. 73/2006, art. 9, alin. 3);  
Q se va asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor (conform Legii nr. 211 / 
15.11.2011, privind regimul deseurilor); 
Q se vor constientiza producatorii agricoli in cea ce priveste utilizarea in axces a ingrasamintelor si substantelor 
fitosanitare. 
Q amendarea producatorilor agricoli care ard miristile si resturile vegetale pe terenul arabil (obiectivul acestei 
conditii fiind mentinerea materiei organice in sol) 
 

3.10.5.4 Masuri pentru protejarea factorului de mediu "vegetatie si asezari umane" 
 

Q imbunatatirea microclimatului, infrumusetarea peisajului, mentinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a amenajarilor 
peisagistice cu functie estetica si recreativa, mentinerea conditiilor de igiena. 
Q se va impune amenajarea de spatii verzi in interiorul zonelor construite; 
Q se va mentine in extravilan suprafata de padure si se va impune respectarea zonei de protectie, conform 
legislatiei in vigoare; 



PUG - PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL - COMUNA COMISANI , JUDETUL DAMBOVITA                        2018 
VOLUMUL 1 - MEMORIU  GENERAL  PUG 

 

101 
 

 

Q respectarea prevederilor cuprinse in "Normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al 
populatiei", aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119 din 04.02.2014. 
Q se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru 
evitarea disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei; 
Q se vor asigura plantatii inalte pe aleile principale si la limita exterioara a incintei in proportie de minim 5% din 
suprafata totala a cimitirului; 
Q se vor realiza perdele verzi de protectie pentru zonele incompatibile functional si cimitire;  
Q realizarea plantatiilor de protectie pe perimetrul interior al cimitirelor existente si pe malurile cursurilor de apa ; 
Q obligativitatea, pentru persoanele fizice sau juridice, cu privire la intretinerea si infrumusetarea cladirilor, curtilor 
si imprejurimilor acestora,  a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri; 
Q la autorizarea constructiilor, autoritatile se vor implica in coordonarea si avizarea celor mai bune solutii privind 
aspectul estetic arhitectural al noilor constructii, in reabilitarea si modernizarea fondului construit degradat, in 
optimizarea densitatii de locuire, concomitent cu mentinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a amenajarilor 
peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa; 
 

3.10.5.5 Masuri de supraveghere si control a factorilor de mediu 
 

 Monitorizarea implementarii planului din punct de vedere al impactului asupra calitatii factorilor de mediu nu va 
putea sa fie facuta in exclusivitate de titular datorita lipsei mijloacelor tehnice necesare.  
 Urmarirea in timp a calitatii factorilor de mediu va trebui sa se realizeze in colaborare cu institutii ale statului de 
profil cu personal calificat.  
 Monitorizarea titularului de plan se va referi numai la acele activitati ce pot fi cuantificabile ca valori, cantitati si 
timp de executie. 
 
 3.11 REGLEMENTARI  URBANISTICE 
 

 In Plansa 3 "Reglementari urbanistice-Zonificare" sunt prezentate prioritatile de interventie si propunerile 
urbanistice privind structura functionala si configurativ-spatiala pentru satele componente ale comunei COMISANI. 
 Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General se face pe baza reglementarilor urbanistice continute in 
piesele desenate, in prezentul Memoriu general (Volumul 1) si in Regulamentul Local de Urbanism aferen PUG 
(Volumul 2). 
 

 3.11.1  Solutia generala de organizare si dezvoltare a localitatilor  
  

 Noua configuratie urbanistica a localitatilor comunei COMISANI este o consecinta a solicitarilor de extindere a 
teritoriului intravilan, cu suprafete relativ mici, reprezentand de regula omisiuni la intocmirea PUG-ului anterior, 
precum unele solicitari de introducere in intravilan a unor suprafete de teren agricol pentru dezvoltarea activitatilor 
economice, preponderent in zona adiacenta arterelor majore de circulatie rutiera, de-alungul acestora, sau in alte 
zone atractive din teritoriu.  
 Aceste extinderi solicitate, constituindu-se ca rezerve de teren pentru o etapa de larga perspectiva, presupun un 
efort investitional al administratiei locale privind dezvoltarea infrastructurii rutiere si edilitare. 
 Zona centrala, structura urbanistica complexa, cu functii polarizatoare specializate (materiala, culturala, 
simbolica si reprezentativa), capabila de a satisface o gama larga de necesitati ale colectivitatii, este relativ bine 
reprezentata in ambele localitati ale comunei Comisani, fiind constituita din principalele institutii publice si servicii de 
interes general, spatii comerciale, zone verzi, locuinte, amplasate grupat in sectorul mai dezvoltat al localitatii, la 
arterele principale de circulatie.  
 

 Zonele functionale inca nestructurate, pentru care nu se detin in prezent suficiente informatii si nu au 
fost exprimate optiuni ferme din partea proprietarilor, sau a Administratiei locale, zone prezentate ca 
rezerve de teren pentru diferite activitati, urmeaza a face obiectul unor documentatii de urbanism ulterioare 
(PUZ cu regulament), care sa stabileasca obiectivele, actiunile si masurile specifice, prioritatile si 
reglementarile privind amenajarea si dezvoltarea urbanistica a fiecarei zone (parcelari, reparcelari, categorii 
de interventii, permisiuni si restrictii), necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea 
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constructiilor, in functie de intentiile, optiunile si prioritatilor administratiei publice locale si ale potentialilor 
investitori, sau dezvoltatori, pe baza unor teme program. 
 

 Teritoriul intravilan propus pentru localitatile comunei COMISANI este structurat pe mai multe unitati de 
suprafata numite TRUPURI si pe unitati teritoriale de referinta numite UTR-uri, pe zone si subzone 
functionale. Organizarea pe TRUPURI si pe UTR-uri, pe ZONE si SUBZONE FUNCTIONALE, precum si 
configuratia teritoriului intravilan propus - 2018, propunerile si reglementarile urbanistice, structura 
functionala propusa, pentru fiecare localitate, sunt prezentate in Plansa nr. 3 - "REGLEMENTARI 
URBANISTICE - ZONIFICARE".  
 
 
 

 3.11.1.2 Organizarea pe UTR-uri (unitati teritoriale de referinta) 
 

 Teritoriul intravilan al Comunei COMISANI a fost impartit in 17 unitati teritoriale de referinta (UTR),  
structurate dupa specificul activitatii dominante astfel : 
 

Satul COMISANI - resedinta de comuna : 
UTR 1 - Limita zonei centrale a satului Comisani;  
UTR 2 - Zona protejata a monumentului istoric  DB-II-m-B-17431 – BISERICA „SF. ARHANGHELI MIHAIL SI 
GAVRIIL”; 
UTR 3 - Zona rezidentiala a satului Comisani;  
UTR 4,5,6 - Trupuri izolate ale satului Comisani;  
 

Satul LAZURI : 
UTR 7 - Limita zonei centrale a satului Lazuri; 
UTR 8 - Zona protejata a monumentului istoric  DB-II-m-B-17541 – BISERICA „SF. ARHANGHELI MIHAIL SI 
GAVRIIL”; 
UTR 9 - Zona  de nord a satului Lazuri;  
UTR 10 - Zona rezidentiala a satului Lazuri; 
UTR 11,12,13,14,15,16,17 - Trupuri izolate ale satului Lazuri. 
 

 UTR-urile sunt niste reprezentari conventionale (suport al prescriptiilor din RLU), reprezentand instrumente 
optionale pentru stabilirea reglementarilor specifice unor zone cu caracteristici distincte, in stransa legatura cu 
structura urbana. 
 

 3.11.1.3 Zone si subzone functionale 
 

 Teritoriul intravilan al localitatilor comunei COMISANI este impartit in urmatoarele zone functionale : 
 

 ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI DE TIP RURAL - locuinte si functiuni complementare P, P+1+M 
     ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC 
 ZONA ACTIVITATI AGRICOLE SI SILVICE 
     ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE  
 ZONA ACTIVITATI DE GOSPODARIE COMUNALA SI CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE 
 ZONA SPATII VERZI, DE PROTECTIE, AMBIENTALE SI AMENAJARI SPORTIVE 
 ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE SI AMENAJARI AFERENTE 
 ZONA GOSPODARIE COMUNALA : CIMITIRE 
 ZONA CURSURI SI OGLINZI DE APA 
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 3.11.1.4 Indicii si indicatorii urbanistici de densitate a construirii 
 

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 
UTR SUBZONE INDICATORI 

 UTR 1 
IS POT: 50%; CUT: 1.50 P+1+M Hmax cornisa=10;                                    

Hmax coama=14                     

SP1 POT: 10%; CUT: 0.10 P   
SP2 POT: 50%; CUT: - -   

        
UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

UTR SUBZONE INDICATORI 

UTR 2 

LiZP1 POT: 30%, CUT: 0,60   P+1 
Hmax cornisa=6;                      
Hmax coama=8 

IS - situate in 
zona de protectie 
a monumentului        
DB-II-m-B-17431 - 
Biserica "Sf. 
Arhangheli Mihail 
si Gavriil"  

POT: 30%, CUT: 0,60   P+1 
Hmax cornisa=6;                              
Hmax coama=8 

GC POT: 50%; CUT: 1,00 P   

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

UTR SUBZONE INDICATORI 

UTR 3 

Li POT: 30%, CUT: 0,90 P+1+M Hmax cornisa=8;                         
Hmax coama=11,5 

IS POT: 50%; CUT: 1.50 P+1+M Hmax cornisa=10;                     
Hmax coama=14 

ID POT: 60%; CUT: 1,8 P+2E 

Hmax 
cornisa=12/tehnologic;    
Hmax 
coama=15/tehnologic 

A POT: 60%; CUT: 1.80 P+2E 

Hmax 
cornisa=12/tehnologic;    
Hmax 
coama=15/tehnologic 

SP1 POT: 10%; CUT: 0.10 P   
SP2 POT: 50%; CUT: -     
GC/TE POT: 50%; CUT: tehnologic tehnologic   

        
UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

UTR SUBZONE INDICATORI 
UTR 4 A CONFORM PUZ APROBAT 

          

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 
UTR SUBZONE INDICATORI 

UTR 5 A POT: 60%; CUT: 1.80 P+2E 

Hmax 
cornisa=12/tehnologic;    
Hmax 
coama=15/tehnologic 

  ID POT: 60%; CUT: 1.80 P+2E 

Hmax 
cornisa=12/tehnologic;    
Hmax 
coama=15/tehnologic 
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UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

UTR SUBZONE INDICATORI 

UTR 6 Li CONFORM PUZ APROBAT 

        
UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

UTR SUBZONE INDICATORI     

 UTR 7 
IS POT: 50%; CUT: 1,5 P+1+M Hmax cornisa=10;                        

Hmax coama=14              
SP1 POT: 10%; CUT: 0,10 -   

     
UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

UTR SUBZONE INDICATORI     

UTR 8 

LiZP2 POT: 20%, CUT: 0,40   P+M 
Hmax cornisa=4;                        
Hmax coama=6 

IS - situate in 
zona de protectie 
a monumentului        
DB-II-m-B-17541 - 
Biserica "Sf. 
Arhangheli Mihail 
si Gavriil"  

POT: 20%, CUT: 0,40   P+M 
Hmax cornisa=4;                          
Hmax coama=6 

GC POT: 50%; CUT: 1,00 P   

          

UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 
UTR SUBZONE INDICATORI     

UTR 9 

Li POT: 30%, CUT: 0,90   P+1+M Hmax cornisa=8;                           
Hmax coama=11,5 

A POT: 60%; CUT: 1.80 P+2E 

Hmax 
cornisa=12/tehnologic;    
Hmax 
coama=15/tehnologic 

SP1 POT: 10%; CUT: 0,10 -   

     
UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 

UTR SUBZONE INDICATORI 

UTR 10 

Li POT: 30%, CUT: 0,90 P+1+M Hmax cornisa=8;                           
Hmax coama=11,5 

IS POT: 50%; CUT: 1.50 P+1+M Hmax cornisa=10;                                 
Hmax coama=14 

ID POT: 60%; CUT: 1,8 P+2E 

Hmax 
cornisa=12/tehnologic;    
Hmax 
coama=15/tehnologic 

SP1 POT: 10%; CUT: 0.10 P   
GC/TE POT: 50%; CUT: tehnologic tehnologic   
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UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 
UTR SUBZONE INDICATORI     

UTR 
11,12,13,14,  

15,16,17 

ID POT: 60%; CUT: 1,8 P+2E 

Hmax 
cornisa=12/tehnologic;    
Hmax 
coama=15/tehnologic 

A CONFORM PUZ APROBAT 

GC/TE POT: 50%; CUT: tehnologic tehnologic   
 

 
 3.11.2 Prioritati de interventie si propuneri privind obiectivele de interes public, 
activitati economice si infrastructura edilitara, pe domenii de activitate, pe localitati 
 

STRUCTURA SI CARACTERISTICILE GENERALE ALE OBIECTIVELOR EXISTENTE / 
DISFUNCTIONALITATI, NECESITATI, PRIORITATI DE INTERVENTIE, PROPUNERI : 

 

ADMINISTRATIE, ACTIVITATI FINANCIAR BANCARE, ALTELE 
 

COMISANI 
-  SEDIU PRIMARIE,  (2015), parter + 2 etaje 
-  SEDIU POST DE POLITIE (1987) - reparatii modernizare, alimentare cu gaze, canalizare, incalzire centrala, 
dotare cu mobilier si telecomunicatii, amenajare incinta 
 

SERVICII DE SANATATE 
 

COMISANI 
-  DISPENSAR UMAN (1980) , parter - reparatii modernizare, grupuri sanitare in cladire, alimentare cu gaze 
-  DISPENSAR VETERINAR (1981), parter  
-  FARMACIE – racord canalizare 
LAZURI 
-  FARMACIE – racord canalizare 
 

CULTURA, CULTE, SPORT  
 

COMISANI 
-  CAMIN CULTURAL (2016) + BIBLIOTECA 
-    BISERICA ORTODOXA "Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil'' - monument istoric categoria B - necesita 
consolidare, restaurare, alimentare cu apa, grupuri sanitare in cladire, canalizare, incalzire centrala, revizie instalatii 
electrice, amenajari incinta. 
-  2 Terenuri de sport – necesita amenajare 
LAZURI 
-  CAMIN CULTURAL (2014) – racord canalizare 
- BISERICA ORTODOXA "Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil'' - monument istoric categ. B - necesita consolidare, 
restaurare, alimentare cu apa, grupuri sanitare in cladire, canalizare, incalzire centrala, revizie instalatii electrice, 
amenajari incinta. 
- CULTUL ADVENTIST DE ZIUA 7 
 

INVATAMANT, EDUCATIE 
 

COMISANI 
-  GRADINITA 3 grupe, (1982), parter – dotare mobilier si material didactic, amenajare loc de joaca 
-  SCOALA  I-IV, (2003), parter – alimentare cu apa, canalizare, grupuri sanitare in cladire, dotare mobilier, dotare 
material didactic, construire sala de sport, amenajare teren sport 
-  SCOALA  V-VIII, (1975), parter+etaj – canalizare, grupuri sanitare in cladire, dotare mobilier, dotare material 
didactic, construire sala de sport 
LAZURI 
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-  GRADINITA 2 grupe, (2002), parter - modernizare,  canalizare, dotare mobilier si material didactic, amenajare 
loc de joaca 
-  SCOALA I-VIII (1990), parter +etaj -  canalizare, grupuri sanitare in cladire, dotare mobilier, dotare material 
didactic 
 

COMERT, ALIMENTATIE PUBLICA, PRESTARI SERVICII 
 

COMISANI 
-  MAGAZINE (comert alimentar si nealimentar, alimentatie publica) 
-  2 SPATII MATERIALE DE CONSTRUCTII 
- BAR 
- RESTAURANT 
- SUPERMARKET 
LAZURI 
-  MAGAZINE (comert alimentar si nealimentar, alimentatie publica) 
-  SPATIU MATERIALE DE CONSTRUCTII 
 

TURISM, AGREMENT, SPORT 
 

COMISANI 
- BAZA SPORTIVA  
-    SPATIU CAZARE, ZONA AGREMENT LAC 
-    SATIE GPL + SERVICE AUTO – PUZ IN LUCRU 
LAZURI 
- BAZA SPORTIVA  
-  PARC PROPUS 
 

ACTIVITATI ECONOMICE (AGRICOLE SI SILVICE, INDUSTRIALE, DE DEPOZITARE SI TRANSPORT) 
 

COMISANI 
-  AGROMEC 
-  FOSTA TABACARIE 
-  BALASTIERA 
-  MOARA EXISTENTA 
-  MOARA – ACTIVITATE SISTATA 
-  ACTIVITATI AGRICOLE 
-  FERMA CRESTERE ANIMALE, VACI LAPTE (1000 capete) 
-  SECTIE AMBALAJ - MERPAN 
-  PRODUCTIE AGRICOLA (FERMA OVINE-CAPRINE) – PUZ APROBAT 
LAZURI 
-  ACTIVITATI AGRICOLE 
-  ATELIER TAMPLARIE 
-  SERVICE AUTO 
-  STATIE INTRETINERE DJDP 
-  NIMET 
-  FERMA CRESTERE PORCI (300 cap) - PROPUNERE 
-  FABRICA PIESE DE SCHIMB MASINI DE SPALAT – PROPUNERE 
 
GOSPODARIE COMUNALA, SALUBRITATE, CIMITIRE 
 

COMISANI 
-  CIMITIR (incinta comuna cu biserica)  
-  CIMITIR 
LAZURI 
-  CIMITIR (incinta comuna cu biserica)  
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ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE 
 

COMISANI 
-  CENTRALA TELEFONICA DIGITALA existenta 
-  STATIE DE EPURARE 
-  RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA, CU CISMELE SI HIDRANTI 
-  RETEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE 
-  RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE  
 
LAZURI 
-  RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA, CU CISMELE SI HIDRANTI 
-  RETEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE 
-  SURSA SI GOSPODARIE DE APA EXISTENTA (3 puturi, gospodarie de apa, statie de tratare, statie pompare, 
camera dispecer si grupul sanitar) PENTRU COMUNA COMISANI 
-  SURSA SI GOSPODARIE DE APA EXISTENTA (5 puturi, gospodarie de apa, statie de tratare, statie pompare, 
camera dispecer si grupul sanitar) PENTRU MUNICIPILU TARGOVISTE 
-  RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE  
-  STATIE DE REGLARE MASURARE PREDARE GAZE NATURALE  
 
 

 3.11.3 Zone de protectie , interdictie , zone protejate 
 

 Pe teritoriul intravilan al localitatilor, sau in afara acestora, s-au instituit : masuri de protectie a zonelor 
cu valoare ecologica si peisagistica de interes local; zone de protectie a unor valori de patrimoniu cultural 
national sau local; zone de protectie si de siguranta la echipamente tenice si tehnologice de interes 
general; zone de protectie la drumurile publice; zone de protectie pe baza normelor sanitare. 
 
 

ZONE CU VALOARE ECOLOGICA SI PEISAGISTICA DE INTERES LOCAL, MASURI DE PROTECTIE 
 ● CURSURI SI OGLINZI DE APA 
 ● CADRUL CONSTRUIT 
 
 REGLEMENTARI  SPECIFICE : 
 

 Recomandari privind protejarea si punerea in valoare a peisajului natural 
  Impiedicarea defrisarilor si impadurirea versantilor unde s-au facut defrisari masive, necontrolate ; 
  Protectia cursurilor de apa - interdictie de construire in zona de protectie delimitata conform Legii Apelor 
completata cu Legea 112/2006, Anexa 2 (5 m pentru cursuri de apa cu latimea sub 10 m; 15 m pentru cursuri de 
apa cu latimea 10 m - 50 m; 20 m pentru cursuri de apa cu latima peste 51 m; zona de protectie se masoara de 
la limita albiei minore) ; 
  Impiedicarea poluarii cursurilor de apa si sanctionarea poluatorilor ; 
  Protejarea si amenajarea malurilor cursurilor de apa impotriva eroziunii si pentru prevenirea inundatiilor ; 
  Protejarea vegetatiei mature a curtilor si gradinilor existente ; 
  Impiedicarea depozitarii necontrolate de deseuri menajere, ecologizarea zonelor afectate; 

 

 Recomandari generale pentru vetrele satelor 
  Pastrarea actualei densitati de construire si a parcelarului traditional: se recomanda interzicerea divizarii 
parcelelor si dezvoltarea prin remodelarea si modernizarea cladirilor existente. Se va pastra modul traditional de 
mobilare a parcelei specific parcelelor cu deschidere mare la strada. 
  Pastrarea actualului regim de inaltime: parter majoritare cu posibilitatea realizarii mansardelor in podul cladirii 
si accente de P+1 doar in centrul de comuna. Mentionam ca, asa cum este azi conformat, regimul de inaltime al 
cladirilor contribuie mult la echilibrul si frumusetea peisajului satelor.  
  Controlarea materialelor de finisaj si constructie (culori si texturi), la nivelul intregului intravilan, prin stabilirea 
unei unitati cromatice si de material la invelitori (predomina tabla de zinc, dar exista si nuclee cu tigle ceramice) si la 
pereti (predomina zugravelile cu alb). 
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  Interzicerea utilizarii de materiale imitative sau ne-traditionale: tiglele de tabla, tamplaria pvc etc. 
  Pastrarea elementelor traditionale de compunere a peisajului: garduri de uluca (lemn), aliniamente de pomi 
fructiferi, tei si brazi, alei inierbate etc. 
 
 

ZONE DE PROTECTIE A UNOR VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL, SAU LOCAL  
 

 ● MONUMENTE ISTORICE clasate in LMI-2010 si/sau in RAN-2010  
 

 ZONELE DE PROTECTIE si REGLEMENTARILE SPECIFICE stabilite prin studiul istoric : 
 

Pe teritoriul comunei COMIȘANI au fost identificate o serie de constructii cu valoare istorica si arhitecturala, din 
care : 
 - monumente istorice; 
 - constructii si gospodarii cu arhitectura traditionala (Studiul istoric). 
 

 Datele semnificative referitoare la constructii sunt consemnate numai pentru cladirile ecleziastice (ex.biserica si 
clopotnita din satul Cornatelu, bisericile din satele Alunisu si Bolovani) cat si pentru monumentele funerare inchinate 
eroilor cazuti in cele doua razboaie mondiale. 

In privinta cladirilor de locuit, perioada reprezentativa se regaseste intre anii 1925-1930, cand au fost realizate 
unele cladiri de locuit din zidarie de caramida avand ca elemente de decoratie colonade de stalpi sau prispe cu 
stalpi si decoratii din lemn (traforuri, geamlacuri), din pacate aflate in stare de paragina in prezent. 

Cladirile conacelor, ridicate tot la inceput de secol XX, destinate sa fie percepute ca elemnte semnal in cadrul 
marilor intinderi de pamant cultivat cu cereale din zona, reprezinta elemente singulare de patrimoniu construit care 
ar trebui restaurate pentru a fi puse in valoare. 

Cladirile bisericilor, desi incluse in LMI 2010, se afla in stare proasta sau au fost reparate necorespunzator (atat 
ca si materiale utilizate cat si din punct de vedere al arhitecturii cladirilor - (ex. Biserica din Cornatelu, care desi este 
un monument istoric de categoria A a fost reparata cu materiale improprii, in prezent ne mai fiind vizibile calitatile 
perioadei de sec. XVI, care au condus la clasarea si incadrarea acesteia in categoria de imprtanta A sau biserica 
din Alunisu care prezinta multiple degradari structurale, desi elementele de pictura exterioara sau de decoratii de 
inceput de sec. XX sunt inca foarte bine conservate). 
 

 In cadrul Regulamentului Local de Urbanism (RLU) se va preciza modul de inserare al unor posibile 
constructii noi, in special prin pastrarea unei scari volumetrice optime si a unei modalitati de amplasare 
fata de aliniamentul strazilor, care sa fie in concordanta cu tipologia constructiilor existente in fiecare din 
cele 5 sate care compun comuna. 
 

 Zonele de protectie vizeaza monumentele istorice inscrise in LMI 2010 - in special a celor aflate in stare buna 
cat si pentru cladirile propuse a fi clasate - aceste zone fiind delimitate prin proiectarea razei de 200 m de la limitele 
parcelei monumentului, si conturarea acestora pe limitele cadastrale inscrise in raza de protectie mentionata. 
Zonele de protectie sunt reprezentate pe Plansa nr. 3 - Reglementari urbanistice-Zonificare. 
 

 Zona de protectie a monumentului  este constituita din suprafata de teren in care actiunea factorilor naturali si 
antropici poate avea un impact negativ direct asupra acestuia, cu urmatoarele efecte : 
 - distrugerea bunurilor construite ce constituie elementul de patrimoniu; 
 - degradarea peisajului inconjurator; 
 - impiedicarea perceperii bunului. 
 

 In cazul de fata, Zonele de protectie vor include parcelele si caile de acces din care monumentul este perceput, 
in asa fel incat sa nu fie alterate perspectivele majore catre monument. 
 

 In cazul bisericilor - monument istoric situate in spatiu comun cu cimitirul, zona de protectie se va raporta la 
imprejmuirea comuna inclusiv cimitirul care cuprinde anumite monumente funerare avand calitate estetica, in 
afara celei memoriale. 
 

 In nici unul din cazurile satelor studiate nu sunt intrunite conditiile de valoare pentru a se constitui si a fi 
delimitate Zone Construite Protejate (ZCP), avand in vedere faptul cã nu existã o densitate de elemente 
construite de valoare sau spatii publice cu valoare semnificativa care sa necesite instituirea acestui tip de protectie. 
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 Sunt delimitate Zonele de protectie (ZP) pentru monumentele inca existente, cuprinse in LMI 2010, cat si 
pentru propunerile de clasare, iar satele componente ale comunei - satele aflate pe pantele dealurilor vor trebui sa 
fie protejate in special ca imagine-peisaj, prin prevederile din RLU in privinta tipologiei de cladiri noi ce pot fi 
construite, a materialelor utilizate pentru constructii si a culorilor permise pentru finisaje (atat la fatade, la invelitori, 
cat si la elementele despartitoare - garduri). 
 

 Sunt interzise atat materialele nocive (ex.-azbociment, incã prezent la invelitori, desi interzis prin lege) cat si 
materialele ce distoneaza grav cu mediul inconjurator si cu zona construita existenta (ex.-tabla ondulata de culoare 
albastrã, materiale plastice - pentru invelitori). 
 

 De asemenea, se vor respecta indicatori urbanistici (POT si CUT), care sa nu conduca la o aglomerarea 
cladirilor pe parcele, avand in vedere specificul zonelor de deal - ''cu cladiri risipite'', sau ocuparea optima, cu o 
cladire principala si o anexa, in cadrul parcelelor de mai mici dimensiuni, dispuse in lungul drumului principal. 
 

 In vederea stabilirii UTR-urilor, mai multe zone de protectie ale monumentelor pot fi integrate intr-un singur UTR, 
avand in vedere criteriile urbanistice similare, cu scopul de a pastra, reface si dezvolta teritoriul delimitat, tinand 
cont de relieful si peisajul cu caracteristici similare, folosinte/utilizari de aceeasi natura ale terenurilor si constructiilor 
aferente. 
 
 

 ● SITURI ARHEOLOGICE clasate in LMI-2010 si/sau in RAN-2010 
 

 Pe teritoriul UAT COMISANI exista situri arheologice clasate in Lista Monumentelor Istorice (LMI) si in 
Repertoriul Arheologic National (RAN), astfel :  

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010 - EXTRAS : COMUNA COMISANI , JUDETUL DAMBOVITA 

NR 
DIN 

PLAN 

NR 
CRT 

LISTA 
COD LMI DENUMIRE 

LOCALITA
TE /  

ADRESA 
DATARE 

COORDONAT
E 

STEREO 70 : 
X  /  Y 

1 

129 DB-I-s-A-17004 Situl arheologic de la Comişani,  
punct "Cetatea Fetii" 

sat 
COMIŞANI  

 
548347.61 
374583.78 

130 DB-I-m-A-17004.01 Aşezare sat 
COMIŞANI sec. XV - XVI, Epoca medievală 

131 DB-I-m-A-17004.02 Aşezare sat 
COMIŞANI sec. IV, Epoca daco- romană 

132 DB-I-m-A-17004.03 Aşezare fortificată sat 
COMIŞANI Hallstatt 

133 DB-I-m-A-17004.04 Aşezare sat 
COMIŞANI Epoca bronzului timpuriu 

2 134 DB-I-s-B-17005 Tumul sat 
COMIŞANI Epoca bronzului 547708.56 

374049.39 

3 

135 DB-I-s-B-17006 Aşezare sat 
COMIŞANI  

546146.50 
376665.35 136 DB-I-m-B-17006.01 Aşezare sat 

COMIŞANI sec. V - VI, Epoca migraţiilor 

137 DB-I-m-B-17006.02 Aşezare sat 
COMIŞANI Epoca bronzului, Cultura Tei 

4 138 DB-I-s-B-17007 Necropolă tumulară sat 
COMIŞANI Epoca bronzului 544515.64 

374560.45 

5 257 DB-I-s-B-17065 Necropolă tumulară sat LAZURI Epoca bronzului 543105.19 
376514.92 

6 
258 DB-I-s-B-17066 Situl arheologic de la Lazuri,  

punct "SMA” sat LAZURI  
542406.38 
375697.39 

259 DB-I-m-B-17066.01 Aşezare sat LAZURI sec. IV p. Chr., Epoca daco-
romană 
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260 DB-I-m-B-17066.02 Aşezare sat LAZURI Epoca bronzului 

7 729 DB-II-m-B-17431 Biserica “Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril” 

sat 
COMIŞANI 1842 546741.52 

374824.17 

8 880 DB-II-m-B-17541 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril” sat LAZURI 1821-1831 544283.72 

376207.20 

 
 

 
REPERTORIUL  ARHEOLOGIC  NATIONAL  (RAN) - EXTRAS : COMUNA COMISANI , JUDETUL 

DAMBOVITA 

NR 
DIN 

PLAN 

COD 
RAN DENUMIRE 

CATEGO
RIE/ 
TIP 

LOCALIT
ATE CRONOLOGIE 

COORDONA
TE 

STEREO 70 : 
X  /  Y 

5 66759.0
2 

Situl arheologic de la Lazuri – SMA Lazuri, 
 la iesirea spre N din localitate, imediat la V de DJ 

711 

locuire 
civilă 

aşezare 

Sat 
LAZURI 

Epoca migraţiilor, Epoca bronzului 
/ sec. IV   

542406.38 
375697.39 

3 66740.0
3 

Situl arheologic de la Comişani - Solarii. 
 la 2 km N de localitate; pe malul drept al Ialomiţei 

locuire 
civilă 

aşezare 

sat 
COMISA

NI 

Epoca bronzului, Epoca medievală 
/ sec. V - VI   

546146.50 
376665.35 

4 
66757.0

1 
 

Necropola din epoca bronzului de la Lazuri - Islaz.  
la NE de localitate şi la 0,5 km V de biserică   

descoperi
re 

funerară 

sat 
LAZURI Epoca bronzului   543105.19 

376514.92 

2 66740.0
2 

Tumulul de la Comişani - Movila.  
la 0,5 km SE de Comişani şi 500 m N de DJ 711 (cota 

221,7)   

descoperi
re 

funerară 

sat 
COMISA

NI 
Eneolitic  547708.56 

374049.39 

1 
66740.0

1 
 

Situl arheologic de la Comişani - Cetatea Fetei. la SE 
de sat, între terasa înaltă dreaptă a Ialomiţei şi DC 

Comişani - Habeni, la 0,5 km de localitate  

locuire 
civilă 

aşezare 

sat 
COMISA

NI 

Epoca migraţiilor, Hallstatt, Epoca 
bronzului,  

Epoca medievală / sec. IV, sec. XV 
- XVI   

548347.61 
374583.78 

6 66740.0
4 

Necropola din epoca bronzului de la Comisani – 
Scoala – Movile, 
 in spatele scolii generale, la limita cu satul Lazuri 
(cota 238.2).  

descoperi
re 

funerară 

sat 
COMISA

NI 
Epoca bronzului   544515.64 

374560.45 

 
 
 
Recomandari: 
- Avand in vedere importanta stiintifica a acestor situri, Primaria UAT Comisani trebuie sa protejeze aceste 
teritorii prin urmatoarele masuri administrative : 
- Proprietarii terenurilor trebuiesc informati asupra faptului ca pe terenurile lor se afla situri arheologice clasate in 
LMI si RAN, pe care nu au voie sa le distruga prin lucrari agricole, sau prin alte interventii asupra solului si in sol.  
- Perimetrele siturilor, precum si zonele de protectie vor fi delimitate topografic, cu inventar de coordonate in 
sistem STEREO 70, prin grija Autoritatilor Administratiei Publice Locale, cu asistenta de specialitate din cadrul 
Complexului National Muzeal ''Curtea Domneasca''-Targoviste. 
- Orce interventie asupra solului sau in sol, inclusiv lucrari de imbunatatiri funciare se va face numai cu avizul 
DJC-Dambovita, numai dupa efectuarea de cercetari arheologice preventive. 

- Se recomanda autoritatilor sa nu permita instalarea unor antene/releee de telecomunicatii, sau realizarea 
vreunei constructii, chiar si provizorii, pe teritoriile siturilor, fara a cere in prealabil avizul Directiei Judetene pentru 
Cultura si a  specialistilor din cadrul Complexului National Muzeal ''Curtea Domneasca''-Targoviste 
- Se recomanda autoritatilor sa interzica dislocarea crucilor de pe movilele unde acestea inca sunt prezente, iar 
cele cazute sau scoase intentionat, sa fie repuse in pozitia initiala. 
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BAZA LEGALA : 
� LEGEA nr. 422 / 18.06.2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice ; 
TITLUL I - Dispozitii generale 
ART. 2 - (1) Monumentele istorice fac parte integranta din patrimoniul cultural national si sunt protejate prin lege.  
(2) Activitatile si masurile de protejare a monumentelor istorice se realizeaza in interes public. In conditiile prezentei 
legi interventiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauza de utilitate publica.  
(3) In sensul prezentei legi, prin protejare se intelege ansamblul de masuri cu caracter stiintific, juridic, administrativ, 
financiar, fiscal si tehnic menite sa asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, 
inclusiv paza si intretinerea, consolidarea, restaurarea, punerea in valoare a monumentelor istorice si integrarea lor 
social-economica si culturala in viata colectivitatilor locale.  
(4) Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege masuri stimulative cu caracter economic sau de 
alta natura.  
(5) Asupra monumentelor istorice se pot aplica servituti de utilitate publica instituite potrivit legii.  
ART. 3 - Conform prezentei legi se stabilesc urmatoarele categorii de monumente istorice, bunuri imobile situate 
suprateran, subteran si subacvatic:  
a) monument - constructie sau parte de constructie, impreuna cu instalatiile, componentele artistice, elementele de 
mobilare interioara sau exterioara care fac parte integranta din acestea, precum si lucrari artistice comemorative, 
funerare, de for public, impreuna cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie marturii cultural-istorice 
semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau 
tehnic;  
b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic de constructii 
urbane sau rurale care impreuna cu terenul aferent formeaza o unitate delimitata topografic ce constituie o marturie 
cultural- istorica semnificativa din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, 
religios, social, stiintific sau tehnic;  
c) sit - teren delimitat topografic cuprinzand acele creatii umane in cadru natural care sunt marturii cultural-istorice 
semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, 
stiintific, tehnic sau al peisajului cultural. 
 

TITLUL II - Protejarea monumentelor istorice  
CAP. 1  Monumentele istorice  
ART. 8 - (1) Monumentele istorice se claseaza astfel:  
a) in grupa A - monumentele istorice de valoare nationala si universala;  
b) in grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local. 
(2) Clasarea monumentelor istorice in grupe se face prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea 
Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, conform procedurii de clasare prevazute de prezenta lege.  
(3) Monumentele istorice clasate in grupele prevazute la alin. (1) si zonele de protectie a acestora, aflate in 
proprietate publica, pot fi declarate, potrivit legii, de interes public national sau local, dupa caz, prin hotarare a 
Guvernului initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv prin hotarare a consiliilor locale, judetene sau a 
Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.  
ART. 9 - (1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie, delimitata pe baza reperelor 
topografice, geografice sau urbanistice, in functie de trama stradala, relief si caracteristicile monumentului istoric, 
dupa caz, prin care se asigura conservarea integrata si punerea in valoare a monumentului istoric si a cadrului sau 
construit sau natural.  
(2) Delimitarea si instituirea zonei de protectie se realizeaza, simultan cu clasarea bunului imobil ca monument 
istoric, in conditiile legii.  
(3) Autoritatile publice locale competente vor include in planurile urbanistice si in regulamentele aferente zonele de 
protectie delimitate conform alin. (2).  
(4) In zona de protectie pot fi instituite servituti de utilitate publica si reglementari speciale de construire prin 
planurile si regulamentele de urbanism aprobate si avizate conform legii.  
(5) In zonele de protectie a monumentelor istorice care sunt lacasuri de cult este interzisa desfasurarea in aer liber, 
in perioada in care in cadrul acestora se desfasoara serviciu religios, a unor manifestari care, prin poluarea sonora  
sau vizuala pe care o produc, pot impieta asupra desfasurarii serviciului religios.  
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(6) Prin exceptie, se pot organiza manifestari de genul celor prevazute la alin. (5), cu acordul autoritatii religioase 
care administreaza lacasul, in conditii care sa nu impieteze asupra desfasurarii serviciului religios.  
ART. 10 - (1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de 
conservare.  
(2) Protejarea monumentelor istorice este parte componenta a strategiilor de dezvoltare durabila economico-
sociala, turistica, urbanistica si de amenajare a teritoriului, la nivel national si local.  
(3) Exproprierea pentru cauza de utilitate publica a monumentelor istorice si a zonelor de protectie a acestora sau 
instituirea unor servituti poate fi initiata si aplicata numai cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.  
(4) Aplicarea de servituti care au drept consecinta desfiintarea, distrugerea partiala sau degradarea monumentelor 
istorice si a zonelor lor de protectie este interzisa.  
ART. 11 - (1) Orice interventie asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor din zona lor de protectie, precum 
si orice modificare a situatiei juridice a monumentelor istorice se fac numai in conditiile stabilite prin prezenta lege.  
(2) Desfiintarea, distrugerea partiala sau totala, profanarea, precum si degradarea monumentelor istorice sunt 
interzise si se sanctioneaza conform legii. 
 

CAP. 2 Atributiile autoritatilor administratiei publice locale 
ART. 45 - (1) In vederea protejarii monumentelor istorice si a respectarii prevederilor legale in acest domeniu 
autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:  
a) coopereaza cu organismele de specialitate si cu institutiile publice cu responsabilitati in domeniul protejarii 
monumentelor istorice si asigura punerea in aplicare si respectarea deciziilor acestora;  
b) asigura protejarea monumentelor istorice clasate, aflate in domeniul public sau privat al municipiului, respectiv 
orasului sau comunei, precum si a celor abandonate sau aflate in litigiu, alocand resurse financiare in acest scop;  
c) coopereaza cu ceilalti proprietari sau administratori de monumente istorice;  
d) se pot asocia intre ele, precum si cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrari de protejare a 
monumentelor istorice si pot infiinta in acest scop institutii si servicii publice de interes local;  
e) participa la finantarea lucrarilor de protejare a monumentelor istorice, prevazand distinct sumele necesare in 
acest scop in bugetele pe care le administreaza;  
f) cuprind in programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, 
obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice, elaboreaza, actualizeaza si aproba documentatiile de 
amenajare a teritoriului si urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care contin monumente 
istorice;  
g) iau masurile tehnice si administrative necesare in vederea prevenirii degradarii monumentelor istorice;  
h) includ in structura aparatului propriu compartimente specializate sau, dupa caz, posturi ori sarcini de serviciu 
precise in domeniul protejarii monumentelor istorice;  
i) elaboreaza planurile anuale de gestiune si protectie a monumentelor istorice de pe teritoriul unitatii administrativ-
teritoriale care sunt inscrise in Lista Patrimoniului Mondial si asigura monitorizarea acestora prin personalul propriu.  
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa realizeze studiile de fundamentare, delimitare si instituire 
a zonelor de protectie a monumentelor istorice, folosind numai personal de specialitate atestat.  

ART. 46 - (1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unitatile administrativ-teritoriale de competenta consiliile 
locale au urmatoarele atributii:  
a) colaboreaza cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului 
Bucuresti, furnizand acesteia toate informatiile actualizate din domeniul protejarii monumentelor istorice;  
b) in vederea intocmirii sau modificarii planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale 
localitatilor, asigura elaborarea documentatiei pentru delimitarea zonelor de protectie a monumentelor istorice;  
c) prevad, in termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile bugetare necesare pentru 
elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului si a regulamentelor aferente;  
d) elaboreaza regulamentele de urbanism pentru zonele de protectie a monumentelor istorice si pentru zonele 
construite protejate si le aproba numai pe baza si in conditiile avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau al 
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, dupa caz;  
e) elaboreaza sau, dupa caz, aproba programe ori masuri administrative, bugetare sau fiscale speciale de prevenire 
a degradarii monumentelor istorice si a zonelor protejate din municipiul, orasul sau comuna respectiva, cu 
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respectarea avizului Ministerului Culturii si Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si 
Cultelor, dupa caz;  
f) la solicitarea directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului 
Bucuresti, impreuna cu organele de politie, interzic circulatia vehiculelor grele si transportul de materiale explozive 
in zona de protectie a monumentelor istorice;  
g) colaboreaza cu compartimentele specializate ale altor autoritati ale administratiei publice locale in cazul in care 
monumentele istorice si zonele de protectie a acestora se afla pe teritoriul mai multor unitati administrativ-teritoriale.  
(2) La data emiterii autorizatiilor de constructie sau de desfiintare, pentru lucrari ce urmeaza a se executa la 
monumente istorice, in zonele de protectie a acestora sau in zonele construite protejate, autoritatile emitente ale 
autorizatiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si 
Cultelor.  
ART. 47 - Primarul are urmatoarele atributii specifice:  
a) verifica existenta tuturor avizelor de specialitate in domeniul monumentelor istorice si conformitatea autorizatiei 
cu prevederile acestora, precum si indeplinirea dispozitiilor cuprinse in Obligatia privind folosinta monumentului 
istoric, conform prevederilor legale, asigura mentionarea in autorizatie a tuturor conditiilor continute in avize la 
autorizarea lucrarilor asupra monumentelor istorice si asupra imobilelor situate in zona lor de protectie, 
respectiv la eliberarea pentru acestea a autorizatiei de functionare;  
b) ia masuri pentru autorizarea cu prioritate a documentatiilor tehnice care se refera la interventii asupra 
monumentelor istorice;  
c) dispune oprirea oricaror lucrari de construire sau de desfiintare in situatia descoperirii de vestigii arheologice, 
hotaraste si, dupa caz, organizeaza paza acestora si anunta in cel mai scurt timp directia pentru cultura, culte si 
patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;  
d) asigura prin aportul propriu de specialitate si in colaborare cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural 
national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, aplicarea insemnelor distinctive si a siglelor de monumente 
istorice si controleaza intretinerea lor de catre proprietar;  
e) asigura paza si protectia monumentelor istorice aflate in domeniul public si privat al statului si al unitatilor 
administrativ-teritoriale, precum si ale monumentelor istorice abandonate sau aflate in litigiu, semnaland de urgenta 
directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, orice caz 
de nerespectare a legii;  
f) asigura efectuarea, impreuna cu serviciile publice de pompieri, de actiuni de prevenire si stingere a incendiilor la 
monumente istorice.  
 

TITLUL VII - Dispozitii tranzitorii si finale 
ART. 59 - Pana la instituirea zonei de protectie a fiecarui monument istoric potrivit art. 9 se considera zona de 
protectie suprafata delimitata cu o raza de 100 m in localitati urbane, 200 m in localitati rurale si 500 m in afara 
localitatilor, masurata de la limita exterioara, de jur-imprejurul monumentului istoric. 
 

 LEGEA nr. 120/ 04.05.2006 a monumentelor de for public 
Art. 2. - (1) In sensul prezentei legi, monumentele de for public sunt bunuri imobile, lucrari de arta plastica, arta 
monumentala, constructii sau amenajari neutilitare, avand caracter decorativ, comemorativ si de semnal, amplasate 
in spatii publice, intr-o zona de protectie, pe terenuri aflate in domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor 
administrativ-teritoriale. 
(2) Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmand regimul juridic general stabilit pentru 
acestea. 
Art. 5. - Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare 
privind urbanismul si autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si cu avizul privind conceptia artistica a 
monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii si Cultelor sau, dupa caz, de serviciile deconcentrate ale 
acestuia, in baza analizei realizate de Comisia Nationala pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisiile 
zonale pentru monumentele de for public. 
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ZONE DE PROTECTIE SI DE SIGURANTA PE BAZA UNOR NORME TEHNICE 
 

● Linii electrice aeriene de joasa tensiune, şi înaltă tensiune (LEA 110 kv ), ale caror zone de protectie si 
zone de siguranta, ce coincid culoarelor de trecere de 24 m / 37 m (conform "Norma tehnica privind 
delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice" aprobata prin Ordinul 
4/2007 al ANRE, modificata si completata prin Ordinul 49/2007 al ANRE), se constituie in servituti de utilitate 
publica pentru echipamente de interes general si greveaza asupra dreptului de proprietate, limitand posibilitatea 
de construire pe suprafetele respective . 
 

 Conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale Nr.123/2012 si "NORMA TEHNICA privind 
delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice", aprobata prin Ordinul 
ANRE 4/2007 si modificata prin Ordinul 49/2007 al ANRE), fata de liniile electrice aeriene trebuiesc  respectate 
zonele de protectie si siguranta in scopul functionarii LEA  in conditii de siguranta, precum si a protejarii vietii 
oamenilor si a bunurilor materiale. 
  Dimensiunea (latimea) zonei de protectie si de siguranta a unei linii simplu sau dublu circuit : 
  - culoar de 24 m pentru LEA 1-110 kV 
  - culoar de 37 m pentru LEA 110 kV 
  - culoar de 55 m pentru LEA 220 kV 
  - culoar de 75 m pentru LEA 400 kV 
  Distanta minima de siguranta cu interdictia de construire este de : 
  -  3 m de la conductorul extrem al  LEA 20 KV 
  -  1 m de la stalpii LEA 0,4 kV 
  -  0,6 m de la LES 20 KV la fundatia cladirilor 
  -  20 m fata de posturile de transformare. 
  Zonele de protectie si de siguranta pentru statii electrice de conexiune / transformare : 
  -  20 m de la imprejmuire - pentru statie electrica de tip exterior, cu tensiunea cea mai inalta de 110 kV 
  -  35 m de la imprejmuire - pentru statie electrica de tip exterior, cu tensiunea cea mai inalta de 220-400 kV 
 

 La delimitarea zonelor de protectie si a zonelor de siguranta ale capacitatilor energetice se va lua in considerare 
complexul de factori naturali, economici si sociali ai zonei si caracteristicile acestora, astfel incat coexistenta 
ansamblului sa asigure functionarea normala a capacitatilor energetice, evitarea punerii in pericol a persoanelor, a 
bunurilor si a mediului. 
 Prin delimitarea zonelor de protectie ale capacitatilor energetice se asigura: 
exploatarea corespunzatoare a capacitatilor energetice, mentenanta capacitatilor energetice, minimizarea expunerii 
capacitatilor energetice la : riscuri tehnologice, riscuri rezultate ca urmare a unor activitati umane, riscuri naturale. 
 Prin delimitarea zonelor de siguranta ale capacitatilor energetice se urmareste minimizarea riscurilor pentru 
siguranta persoanelor si a bunurilor din apropierea capacitatii energetice. 
 Nu se vor monta in aceleasi transee de cabluri electrice de medie tensiune (20KV si 6KV) sau cabluri electrice 
de joasa tensiune (0,4KV), alte tipuri de utilitati constand din cabluri pentru curenti slabi, cabluri T.V., cabluri de 
telefonie, conducte magistrale de gaze, conducte de distributie gaze. 
 

● Echipamente de alimentare cu gaze naturale, Statie reglare gaze – SRMP, Conducta de transport gaze 
naturale, administrata de TRANSGAZ MEDIAS 
 

Conform reglementarilor tehnice cuprinse in LEGEA energiei electrice si a gazelor naturale Nr. 123 / 2012, in 
"NORME TEHNICE pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale", aprobate prin 
Ordinul presedintelui ANRE nr. 118/2013, respectiv in "NORMA TEHNICA pentru proiectarea, executarea si 
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2008 din 05.02.2009" aprobata prin O. nr. 5 / 
2009 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, se vor respecta distantele minime pe 
orizontala, intre axele conductelor de transport sau de alimentare gaze naturale, sau intre alte echipamente 
specifice acestui domeniu si diferite obiective invecinate, precum si interdictiile, conditionarile si permisiunile 
referitoare la zonele de protectie si de siguranta. 

Zona de protectie :- 2 x 2 m pentru Dn ≤ 150 mm    - 2 x 3 m pentru 150 mm < Dn ≤ 300 mm 
      - 2 x 4 m pentru 300 mm < Dn ≤ 500 mm - 2 x 6 m pentru Dn > 500 mm  
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In zona de protectie sunt interzise construirea de cladiri, amplasarea de depozite sau magazii, plantarea de 
arbori si nu se angajaza activitati de natura a periclita integritatea conductei. 

Zona de siguranta - 20 m (de o parte si de alta a axei conductei) 
Pe distanta de 20 m, de fiecare parte a conductei nu poate fi construita nici un fel de cladire care adaposteste 

persoane. 
In vecinatatea zonei de siguranta, la distanta minima de 20 m de o parte si de alta, sunt admise locuinte 

individuale si colective, constructii industriale, sociale si administrative cu pana la 3 etaje inclusiv, daca UCL-ul 
cuprinde maxim 45 de cladiri. (UCL= unitate clasa de locatie = suprafata de teren de 200 m adancime si 1600 m 
lungime, de fiecare parte a axei conductei) 

Zona de siguranta - 200 m (de o parte si de alta a axei conductei) 
Daca in UCL exista peste 45 de cladiri, sau cladiri cu mai mult de 3 etaje, distanta minima va fi de 200 m 
Pentru conductele de redusa presiune, distanta normata este de 0,5 - 1,0 m fata de diverse constructii si 

instalatii. 
Pentru SRM, distanta minima dintre imprejmuire si constructiile invecinate este de 20 m, pentru cladiri cu pana 

la 3 etaje inclusiv. 
 

Baza legala : 
� "NORMA TEHNICA privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor 
energetice", aprobat prin Ordinul ANRE 4/2007 si modificat prin Ordinul 49/2007 al ANRE ; 
� LEGEA energiei electrice si a gazelor naturale Nr. 123 / 2012 ; 
� "NORME TEHNICE pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale" aprobate prin 
Ordinul presedintelui ANRE nr. 118/2013 
� "NORMA TEHNICA pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale - NTPEE-2008 din 05.02.2009" aprobata prin O. nr. 5 / 2009 al Autoritatii Nationale de Reglementare 
in Domeniul Energiei 
 

In toate zonele cu riscuri antropice se instituie interdictia temporara sau permanenta de construire si 
autorizarea executarii constructiilor va necesita avizul administratorului respectivelor echipamente. 
 

ZONE DE PROTECTIE LA DRUMURILE PUBLICE 
 

● DRUMURI JUDETENE SI COMUNALE 
La amplasarea noilor constructii se vor respecta Zonele de protectie ale drumurilor nationale, judetene si 

comunale (necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului), conform Legii nr. 198 din 9.06.2015 privind 
aprobarea OG nr. 7/30.01.2010 pentru modificarea si completarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 
(Anexa nr. 1 - Limitele zonei drumului)  
 

 Zonele de protectie sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile zonei 
drumului, si au urmatoarele dimensiuni (distante), functie de categoria drumului : 22 m pentru drumurile nationale, 
de 20 m pentru drumuri judetene si de 18 m pentru drumuri comunale. 
 

BAZA LEGALA : 
 OUG nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 OUG nr. 7 / 30.01.2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor; 
 Legea nr. 198 / 09.07.2015 privind aprobarea OUG nr. 7 / 2010 

AMPLASAREA  FATA  DE  DRUMURILE  PUBLICE 
 Conditiile de amplasare a constructiilor fata de drumurile publice se stabilesc conform prevederilor art. 18 din 
Regulamentul general de urbanism, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvenului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, modificata si completata prin Ordonanta Guvenului nr. 7/30.01.2010, precum si a  normelor 
tehnice cuprinse in Ordinele ministrului transporturilor nr. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 / 1998.  
 

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice: 
  a) construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare; 
   b) parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile lor 
complementare: magazine, restaurante etc.); 
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     c) conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, 
reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen. 
 În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de siguranţă şi fâşiile de 
protecţie. 
 Autorizarea executarii constructiilor cu functiuni de locuire este permisa, cu respectarea zonelor de protectie a 
drumurilor, delimitate conform legii. Prin funcţiuni de locuire se înţelege : locuinţe, case de vacanţă şi alte construcţii 
cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi sociale, industriale sau de apărare, 
cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, cămine pentru organizarea de şantier, cămine de 
garnizoană. 

Drumurile publice sunt drumuri de utilitate publica si/sau de interes public destinate circulatiei rutiere si 
pietonale, in scopul satisfacerii cerintelor generale de transport ale economiei, ale populatiei si de aparare a tarii ; 
acestea sunt proprietate publica si sunt intretinute din fonduri publice, precum si din alte surse legal constituite. 
 Din punct de vedere functional si administrativ-teritorial, in ordinea importantei, drumurile publice pot fi drumuri 
de interes national, judetean sau local. 

Zona drumului public  cuprinde : ampriza, zonele de siguranta si zonele de protectie. 
Ampriza drumului este suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului in sectiune 

transversala: parte carosabila, acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, piste pentru ciclisti, taluzuri, santuri de 
garda, ziduri de sprijin si alte lucrari de arta. 

Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului, destinate 
exclusiv semnalizarii rutiere, plantatiei rutiere sau altor scopuri legate de intretinerea si exploatarea drumului, 
sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor situate in vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac parte si 
suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrari de 
consolidare a terenului drumului si altele asemenea. 

Limitele zonelor de siguranta a drumurilor, podurilor si viaductelor, in cale curenta si aliniament, sunt prevazute 
in anexa nr. 1(a) la O.G. nr. 7/2010. 

Zonele de protectie sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranta, necesare 
protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protectie, prevazute in anexa nr. 1(b) la O.G. nr. 
43/1997, sunt situate la distanta, masurata din axul drumului, de 22 m pentru drumuri nationale, 20 m pentru 
drumuri judetene si 18 m pentru drumuri comunale. 
 Zonele de protectie raman in gospodarirea persoanelor juridice sau fizice care le au in administrare sau in 
proprietate, cu obligatia ca acestea, prin activitatea lor, sa nu aduca prejudicii drumului sau derularii in siguranta a 
traficului. 

Conform "Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor" aprobate prin 
Ordinului ministrului transporturilor nr. 45/1998,  latimea platformei si a partii carosabile se stabileste in functie 
de clasa tehnica, de categoria functionala si de elementele prevazute in anexa 1, astfel : 
Latimea platformei : 7 m - 12 m, la drumurile cu doua benzi de circulatie si 5 m la drumurile cu o banda de 
circulatie 
Latimea partii carosabile : 5,5 m - 7 m, la drumuri cu doua benzi de circulatie si 4 m la drumurile cu o banda de 
circulatie conform art. 19 din O.G. nr. 43/1997, modificat prin O.G. nr. 7/2010, pentru dezvoltarea capacitatii de 
circulatie a drumurilor publice in traversarea localitatilor rurale, distanta dintre axul drumului si gardurile sau 
constructiile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile nationale, de 
minimum 24 m pentru drumurile judetene si de minimum 20 m pentru drumurile comunale, constituind prescriptie 
tehnica imperativa, cu consultarea administratorului drumului. 
 

ZONE DE PROTECTIE PE BAZA NORMELOR SANITARE 
 

● Anumite obiective care, prin natura activitatilor specifice, prezinta riscuri sanitare si produc disconfort 
pentru sanatatea populatiei (statii de epurare, retele de canalizare, statii de tratare apa, depozite de deseuri, 
cimitire, ferme zootehnice, unitati industriale, alte obiective economice, unitati medicale, unitati de 
invatamant), sau diferite echipamente care necesita protectie fata de potentiali factori poluanti sau 
perturbatori (sursa si gospodaria de apa potabila, statii de tratare si pompare apa potabila, rezervoare de 
inmagazinare apa, conducte de aductiune apa, conducte din retele de distributie apa). 
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 Toate obiectivele generatoare de risc sanitar sau care produc disconfort pentru populatie (prin actiune 
chimica, biologica, zgomot, mirosuri, vibratii, gaze, radiatii ionizante si neionizante, etc.) vor respecta 
distantele minime de protectie sanitara fata de teritoriile protejate, conform OMS nr. 119/2014, art. 11 alin (1) 
 

ZONE DE PROTECTIE :   
Statie de epurare modulara, compacta (containerizata) - 100 m ;  CIMITIRE - 50 m ;   
Sursa de apa (puturi) - 20 m ; Gospodarie de apa - 20 m ;  
 

Conform OMS nr. 119/2014, Cap. VIII, inhumarile si reinhumarile se fac numai in cimitire autorizate sanitar, 
imprejmuite cu gard si perdea de arbori, cu o zona libera de 3 m intre gard si morminte. 
 

Conform  HG nr. 930 / 2005 - CAP. 8 - Masuri referitoare la protectia sanitara a constructiilor si instalatiilor 
 ART. 30 - Dimensionarea zonei de protectie sanitara cu regim sever pentru statiile de pompare, instalatiile de 
imbunatatire a calitatii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, statii de dezinfectie si altele asemenea -, statiile de 
imbuteliere a apelor minerale, rezervoarele ingropate, aductiunile si retelele de distributie se va face cu respectarea 
urmatoarelor limite minime : 
    a) statii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale cladirilor; 
     b) instalatii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalatiei; 
     c) rezervoare ingropate, 20 m de la zidurile exterioare ale cladirilor; 
     d) aductiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora; 
     e) alte conducte din retelele de distributie, 3 m. 
 Pentru toate proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce 
desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, sau care pot determina disconfort in 
zonele de locuit, se va solicita punctul de vedere al DSP Dambovita, in conformitate cu prevederile OMS nr. 
1030/2009, modificat si completat prin OMS nr. 251/2012 si OMS nr. 1185/2012. 
 

Baza legala : 
� OUG nr. 195 / 22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265 / 2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare 
� "NORME DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA PRIVIND MEDIUL DE VIATA AL POPULATIEI", aprobate prin 
Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119 / 04.02.2014 ; 
� "NORMELE SPECIALE PRIVIND CARACTERUL SI MARIMEA ZONELOR DE PROTECTIE SANITARA SI 
HIDROGEOLOGICA" aprobate prin HG nr. 930 / 11.08.2005, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 3.11.4 Interdictie  temporara  de  construire : 
 In zonele naturale protejate, delimitate prin studii de specialitate - pana la elaborarea si aprobarea unor 
documentatii de specialitate care sa stabileasca strategia de dezvoltare in relatie cu zonele invecinate, sa formuleze 
regulile de functionare si construire specifice zonei si activitatilor respective - cu avizul autoritatii competente pentru 
protectia mediului. 
 In zonele cu valori de patrimoniu cultural construit listate sau identificate - pana la obtinerea avizelor 
legale. In zonele ce cuprind valori de patrimoniu cultural construit de interes national sau local, atat in imediata 
vecinatate a monumentului (in interiorul parcelei delimitate topografic) precum si in zonele de protectie, autorizarea 
constructiilor se face cu respectarea stricta a avizelor serviciilor publice specializate (avizul Directiei pentru Cultura 
si Patrimoniul National a Judetului DAMBOVITA). 
   In zonele functionale in care se desfasoara activitati ce prezinta riscuri sanitare si produc disconfort - 
(zonele de protectie sanitara, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor 
de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei) - pana la elaborarea Studiului de impact asupra 
mediului si obtinerea Acordului de mediu si/sau Autorizatiei de mediu conform prevederilor OG nr. 195 / 22.12.2005 
privind protectia mediului si a altor prevederi legale din domeniu. 
 In zonele cu riscuri naturale previzibile - pana la disparitia cauzelor ce au generat interdictia. 
 Pe terenurile unde exista probleme deosebite de amplasare ce necesita studii si cercetari suplimentare - 
pana la elaborarea si aprobarea altei documentatii de urbanism (PUZ si regulament, PUD), sau alt gen de studiu 
care sa stabileasca regulile si conditiile de construire. 
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 In toate celelalte zone in care exista utilizari permise cu conditii si pentru care Administratia publica 
locala nu are suficiente elemente pentru a-si asuma autorizarea directa a construirii  - pana la elaborarea si 
aprobarea altei documentatii de urbanism (PUZ si regulament, PUD). 
 

 3.11.5 Interdictie  permanenta  de  construire : 
 

 In zonele expuse la riscuri naturale previzibile .   
 In zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute pentru protectia sistemelor de 
alimentare cu energie electrica, gaze naturale, apa, canalizare, a cailor de comunicatie si a altor lucrari de 
infrastructura. 
 In zonele cu grad ridicat de poluare a aerului, apei sau solului. 
 In zonele de protectie sanitara din jurul surselor de apa, si lucrarilor de captare, a constructiilor si 
instalatiilor de alimentare cu apa potabila, conform "Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de 
protectie sanitara si hidrogeologica", aprobate prin HG nr. 930 / 11.08.2005; 

Este interzisa orice constructie sau amenajare (constructii provizorii - chioscuri, buticuri, rulote sau alte 
amenajari) care sa greveze asupra integritatii si functionalitatii spatiului public. 
 
 3.12 OBIECTIVE  DE  UTILITATE  PUBLICA , CIRCULATIA JURIDICA A TERENURILOR 
 

 Terenurile amplasate in intravilanul sau extravilanul comunei pot fi dobandite si instrainate prin oricare din 
modurile stabilite de lege. 
 Dobandirea unui teren se poate face prin mostenire, donatii, cumparare, concesionare, prin acte autentificate. 
 Cel mai important lucru pentru dezvoltarea unei localitati este realizarea obiectivelor care sa serveasca tuturor 
locuitorilor comunitatii respective. Pentru asigurarea conditiilor de realizare a obiectivelor de utilitate publica 
propuse, sunt necesare urmatoarele elemente de baza : 

 - rezervarea terenurilor pentru obiective; 
 - identificarea tipurilor de proprietate asupra terenurilor; 
 - stabilirea circulatiei terenurilor, in functie de necesitatile de realizare a obiectivelor. 

 

 Obiectivele de utilitate publica se inscriu in urmatoarele categorii functionale : 
 -  institutii publice si servicii de interes general ; 
 -  gospodaria comunala, salubritate, protectia mediului ; 
 -  infrastructura rutiera - caile de comunicatie ; 
 -  infrastructura tehnico-edilitara publica ; 

  -  gospodarirea apelor si imbunatatiri funciare ; 
 -  spatii verzi publice pentru agrement si sport, plantatii de protectie ; 
 -  caile de comunicatie ; 
 -  protectia mediului natural si construit ; 

 

In Plansa 5 - "Proprietatea asupra terenurilor" sunt  evidentiate obiectivele de utilitate publica pe categorii de 
interes: national, judetean si local, de asemenea s-au prezentat toate tipurile de proprietate : publica si privata. 
     S-au facut propuneri privind circulatia juridica a terenurilor, in functie forma de proprietate actuala si de 
modificarile intervenite in structura functionala, ca urmare a reglementarilor urbanistice  stabilite  in Plansa 3, astfel : 
 � Terenuri proprietate privata ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public local pentru realizarea de 
obiective publice. 
 � Terenuri aflate in domeniul public local destinate concesionarii. 
 � Zone unde Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) vor stabili schimbarile in regimul de proprietate asupra 
terenurilor. 
 

 Obiectivele de utilitate publica necesare dezvoltarilor viitoare sunt prezentate pe plansele 3, 4 si 5. 
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 4.   CONCLUZII - MASURI  IN  CONTINUARE 
 

a. Amenajarea si  dezvoltarea  comunei  in  corelare  cu  teritoriile vecine  
 Localitatile si activitatile economice se pot dezvolta in cadrul teritoriului administrativ existent; nu exista 

disfunctionalitati importante in relatiile cu teritoriile administrative ale comunelor vecine. 
 b. Sansele  de  relansare  economico - sociala  a  localitatilor 

   Depinde de implicarea administratiei publice locale in sprijinirea potentialilor investitori           
(infrastructura la amplasamentele solicitate, contracte avantajoase pentru terenurile necesare), depinde relansarea 
dezvoltarii economico - sociale a localitatilor comunei. 
 c. Categorii  principale  de  interventie,  prioritati 

 Initiative si facilitati oferite de Consiliul Local pentru dezvoltarea activitatilor legate de resursele de baza 
ale comunei; valorificarea produselor agricole vegetale si animale prin comercializare sau prelucrare in comuna 
(locuri de munca mai multe). 

 Demararea actiunii de alimentare cu apa potabila in sistem centralizat a localitatilor. 
 Demararea actiunii de modernizare a drumurilor principale prioritare.  

 d. Aprecieri  ale  elaboratorului  refacerii PUG 
 Proiectantul apreciaza ca dezvoltarea extensiva a intravilanului (dezvoltarea tentaculara a zonei de 

locuit), in conditiile unui ritm de construire modest, mareste eforturile comunitatii si presiunea asupra bugetului local, 
pentru echiparea tehnico - edilitara a zonelor noi.  

 In aceste conditii, intentiile unor investitori de realizare a unor zone rezidentiale compacte ce beneficiaza 
de toate utilitatile si dotarile trebuincioase sunt de bun augur si creaza mari posibilitati de dezvoltare pe orizontala 
(populatie locala angajata in activitati de constructii, personal de deservire a unitatilor de gospodarie comunala si 
locative, servicii de comert, alimentatie publica si loisir, vanzarea de produse ecologice, etc.) 

 Administratia publica locala va intocmi programe de prioritati care sa corespunda necesitatilor populatiei, 
dar care sa plece de la prioritatea nr.1 - crearea de noi surse de venit pentru locuitori si implicit, pentru comunitate. 
 

 
 

ANALIZA SWOT SI CONCLUZIILE ANALIZEI SWOT 
 

 

 Analiza SWOT contine analiza mediului intern Strenghts (puncte tari) - Weaknesses (puncte slabe), adica 
aspectele pozitive si negative interioare, precum si analiza mediului extern Opportunities (oportunitati), 
Threats (amenintari), respectiv conjuncturile externe pozitive si negative. 

 

Analiza SWOT demareaza prin efectuarea unui inventar a calitatilor si slabiciunilor interne in UAT studiat, 
completata de o redare a mediului extern cu o identificare succinta a oportunitatilor si amenintarilor. 
Principalul scop al analizei SWOT este de a identifica si de a atribui fiecare factor, pozitiv sau negativ, atat 
in mediul intern cat si cel extern si reprezinta alaturi de sinteza analizei si diagnostic baza unei imagini 
obiective asupra unitatii administrative-teritoriale studiate si va fi un instrument foarte util in dezvoltarea si 
confirmarea principalelor directii de actiune.  

 

 Punctele forte si cele slabe sunt legate de localitate si de strategiile acesteia, si de modul cum se compara cu 
concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia concurentei; de regula sunt 
factori asupra carora zona in general nu are nici un control.  
Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice.  
 Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de prezumtii (presupuneri) in 
zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. In urma acestei analize se poate decide daca zona isi 
poate indeplini planul, si in ce conditii. 
 Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale localitatii. 
 Amenintarile pot fi concrete sau potentiale . 
 In cele ce urmeaza se prezinta analiza situatiei locale, din perspectiva potentialului investitor in economia locala 
a comunei COMISANI. Aceasta deoarece economia locala, principala forta motrice a dezvoltarii locale, este in mare 
parte absenta pe teritoriul comunei. Atragerea de intreprinzatori va genera ocupare profesionala, venituri crescute 
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ale locuitorilor, o utilizare mai eficienta a resurselor locale, aparitia resurselor financiare necesare demararii unor 
proiecte de reabilitare / extindere a infrastructurii fizice si sociale, de protectie a mediului, de dezvoltare turistica, 
pentru promovarea zonei, etc. 
 Analiza isi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunitatilor si a riscurilor care determina spatiul 
geografic si socio-uman al comunei Comisani, fiind impartita pe capitolele de mai jos, in vederea atragerii 
investitorilor si investitiilor in zona. 
 Dupa identificarea punctelor forte, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor, se recomanda evidentierea 
cat mai clara a cauzelor care le-au produs si a efectelor pe care le genereaza asupra domeniului investigat.  
 Se poate observa ca intre cele patru elemente specifice analizei SWOT exista corelatii, in sensul ca o serie de 
oportunitati, datorita faptului ca au fost valorificate, reprezinta cauze ale punctelor forte sau pot genera in viitor 
efecte care sa reduca punctele slabe. O parte dintre amenintari se pot regasi printre cauzele punctelor slabe sau 
pot genera efecte care sa reduca punctele forte. De asemenea, in unele situatii, o serie de puncte slabe pot 
reprezenta cauze care genereaza puncte forte. 
 Masurile strategice identificate in urma analizei SWOT, reprezinta un punct de plecare deosebit de important in 
formularea strategiei specifice domeniului investigat. 
 

 Pentru a se putea realiza planificarea dezvoltarii durabile a comunei s-au delimitat 7 domenii de 
interventie relevante, structurate pe sectoare de interventie cu un anumit specific. 
 

 Structura de interventie pe sectoarele identificate se prezinta astfel : 
 

A - ASEZARE , CADRU NATURAL , PROBLEME DE MEDIU 
 

MEDIUL INTERN 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

  comuna situata in partea centrala a judetului 

Dambovita, la cca. 13 km fata de municipiul 

Targoviste - resedinta de judet, si la cca. 75 km 

fata de municipiul Bucuresti; 

 comuna situata in unitatea majora de relief 

Campia Romana, subdiviziunea Campia 

Piemontana a Targovistei Campia Cricovului 

(Pintenul Magurii). ; 

 clima de tip temperat continentala, cu variatii 

mari de temperatura intre vara si iarna 

determinate de dominarea maselor de aer din 

estul continentului, mase ce aduc gerurile din 

timpul iernii si caldurile toride din timpul verii; 

 vegetatie bogata si variata, apartinand zonei de 

silvostepa; 

 intinse suprafete de terenuri arabile; 

 fauna specifica cadrului natural in care este 

localizata comuna (se gasesc diferite specii de 

animale); 

 fenomenele de instabilitate sunt extrem de 

reduse pe teritoriul comunei; 

 

 prezenta unor poli de atractie urbana : 

Municipiul Targoviste; 

 nu exista cale ferata; nu este o comuna de 

tranzit; 

 agentii economici au un interes  scazut pentru 

protejarea mediului; 

 poluarea apelor de suprafata si subterane ca 

urmare a deversarii necontrolate precum si 

datorita inexistentei dezvoltarii infrastructurii de 

canalizare; 

 educatia ecologica superficiala; 

 colectarea neselectionata a deseurilor, in 

vederea reciclarii, refolosirii, recuperarii sau 

valorificarii lor; 

 

 fenomene de inundabilitate se manifesta doar in 

cuprinsul albiei majore a retelei hidrografice din 

zona, insa datorita amenajarilor hidrotehnice de 

pe cursurile de apa ce traverseaza teritoriul 

comunei, zonele inundabile sunt extrem de reduse 

ca suprafata; 

 valori ridicate ale eroziunii, se manifesta in 

special pe zonele neacoperite de vegetatie 

arboricola si cu suprafata naturala deranjata de 

lucrari agricole;  
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MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 acces la fonduri structurale; 

 valorificarea cadrului natural printr-un turism 

prietenos fata de mediu; 

 existenta legislatiei privitoare la protejarea 

patrimoniului 

utilizarea programelor UE destinate reabilitarii 

conditiilor de mediu din mediul rural; 

 extinderea colaborarii si implicarea ONG-urilor 

si a scolilor in programe comune de educatie 

ecologica; 

 dezvoltarea zonelor rurale si protejarea 

mediului inconjurator (impadurirea terenurilor 

degradate, eliminarea eroziunii si curatirea 

cursurilor de apa) prin accesarea fondurilor 

structurale (POSM); 

 promovarea agriculturii ecologice; 

 

 

 neutilizarea fondurilor nerambursabile pentru 

dezvoltarea zonelor rurale si protejarea mediului 

(datorita dificultatilor de accesare);  

 cunostinte insuficiente legate de elaborarea si 

administrarea proiectelor finantate din Fonduri 

Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si 

FEP; 

 resurse financiare insuficiente pentru finantarea 

si co-finantarea proiectelor finantate prin Fonduri 

Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si 

FEP; 

 lipsa informatiilor legate de normele europene 

de mediu in randul micilor intreprinzatori; 

 cunostinte insuficiente legate de elaborarea si 

administrarea proiectelor finantate din Fonduri 

Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si 

FEP, pentru proiecte de infrastructura si mediu; 

 mentalitatea de indiferenta fata de protectia 

mediului; 
 

B - INFRASTRUCTURA FIZICA DE BAZA 
 

MEDIUL INTERN 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

1. ACCESIBILITATE. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

 cai de acces: DJ 711, DC 50, DC 51 -  

modernizate; 

 drumuri  comunale si satesti asfaltate in procent  

de 95 % 

 drumuri pietruite si de pamant, in procent 

neglijabil; 

 infrastructura de transport slab dezvoltata; 

  drumuri de exploatare neamenajate; 

2. FOND CONSTRUIT 

 constructii ce pastreaza elemente de arhitectura 

traditionala si reflecta imaginea spatiului rural 

traditional 

 prezenta unor locuinte degradate fizic si moral, 

de o calitate arhitecturala indoielnica 

3. INFRASTRUCTURA EDILITARA 

 existenta retelelor de electricitate , de 

alimentare cu apa, de canalizare, gaze in comuna  

Comisani;  

 existenta infrastructurii de telefonie mobila 

pentru toate retelele in comuna si de telefonie 

fixa;  

 lipsa amenajarilor necesare colectarii si 

scurgerii apelor pluviale; 

MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

1. ACCESIBILITATE. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

 finalizare asfaltare-modernizare drumuri 

comunale si satesti ; 

 lipsa acuta a fondurilor interne pentru 

infrastructura; 

 pericolul degradarii totale a unor durmuri de 

exploatare agricole si silvice, neamenajate, cu 

consecinte negative in perspectiva dezvoltarii 
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zonei cu potential agricol si turistic; 

2. FOND CONSTRUIT 

 necesitatea protejarii fondului construit cu 

valoare arhitecturala si ambientala; 

 necesitatea reabilitarii si modernizarii fondului 

construit existent, cu prioritate in zonele centrale, 

in zonele de aces si in vecinatatea monumentelor 

istorice 

 pericolul degradarii totale sau disparitiei unor 

constructii cu valoare arhitecturala si ambientala 

datorita lipsei de interes si de posibilitati 

materiale pentru refacerea, sau restaurarea 

acestora; 

 

3. INFRASTRUCTURA EDILITARA 

 cresterea suportului financiar acordat de 

Uniunea Europeana prin Fonduri Structurale 

pentru finantarea proiectelor de infrastructura si 

mediu; 

 posibilitatea accesarii unor programe de 

finantare comunitare ale Uniunii Europene pentru 

sprijinirea dezvoltarii infrastructurii in mediul 

rural, in special FEADR. 

 suspendarea/intreruperea/diminuarea unor 

programe de finantare din cauza crizei 

economico-financiare; 

 pericolul scaderii interesului investitorilor, 

pentru demararea de afaceri in comuna, datorita 

infrastructurii edilitare neadecvate raportat la 

potentialul localitatii; 

 neaccesarea sau neutilizarea fondurilor 

nerambursabile pentru infrastructura fizica de 

baza in general va afecta substantial calitatea 

vietii si diversificarea economiei in comuna. 
 

C - RESURSE UMANE , PIATA MUNCII 

MEDIUL INTERN 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 existenta resurselor umane intr-un volum si o 

calificare ce pot asigura dezvoltarea activitatilor 

economico-sociale ; 

 disponibilitatea de a munci in conditii de 

motivare adecvata ; 

 specialisti in domenii variate de activitate cum 

ar fi administratie publica, invatamant, 

pomicultura, sanatate, asistenta sociala, comert, 

constructii, confectii etc.; 

 ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor. 

 imbatranirea populatiei (spor natural negativ si 

migrarea tinerilor spre centrele urbane); 

 migrarea persoanelor tinere spre mediul urban 

si strainatate, mai cu seama a celor cu pregatire 

profesionala inalta; 

 capacitatea financiara relativ scazuta a 

locuitorilor zonei; 

 adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si 

varstnice la schimbarile si provocarile lumii 

actuale, in general, si la fenomenul mobilitatii si 

reconversiei profesionale, in special. 

MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 exemple de succes ale unor localnici cu 

initiativa; 

 existenta strategiei nationale antisaracie; 

 grad relativ redus de inadaptare sociala a 

locuitorilor comunei; 

 fondurile comunitare puse la dispozitie dupa 

ianuarie 2007 in domeniul social; 

 posibilitatea accesarii unor programe de 

finantare guvernamentale pentru reconversie 

profesionala si crearea de noi locuri de munca 

pentru someri; 

 grad redus de ocupare profesionala, deci 

potential important al fortei de munca locale, la 

 declinul demografic si imbatranirea populatiei 

 iesirea persoanelor calificate din viata activa, 

ceea ce duce la micsorarea numarului 

persoanelor; 

 cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pietei muncii, economiei locale si 

asistentei sociale in perspectiva; 

 majorarea numarului somerilor in randul 

tinerilor absolventi; 

 estomparea traditiilor locale, o data cu trecerea 

timpului. 
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salarii competitive la nivel regional (fata de polii 

de crestere); 

 implicarea autoritatilor locale in problemele 

comunitatii. 

 

D - MEDIUL ECONOMIC 
 

MEDIUL INTERN 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

1. AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 

 suprafata teritorial-administrativa a comunei 

Comisani 

este de 3464 ha, ocupata preponderent de terenuri 

arabile (2745 ha), urmate de  ape, ape cu stuf  

(200 ha) si pasuni (167 ha) 

 suprafete intinse de terenuri agricole, pretabile 

culturilor specific zonei de campie; 

 diversitatea terenurilor agricole si forestiere, ce 

permit diversificarea activitatilor economice; 

 dezvoltarea activitatilor zootehnice prin 

existenta conditiilor si traditiilor detinute de 

fiecare familie, dar si in cadrul fermelor existente; 

 resurse naturale si produse locale; 

 productivitate buna a terenurilor agricole; 

 potential existent pentru obtinerea de produse 

ecologice; 

 traditionalitatea locala in cultivarea plantelor si 

cresterea animalelor; 

 existenta unei piete de desfacere pentru 

valorificarea produselor agricole; 

 potential turistic ridicat cu deosebite peisaje 

naturale, ce permit dezvoltarea de activitati 

turistice si de agrement; 

 

 lipsa sectoarelor de nisa (agroturism); 

 lipsa structurilor asociative; 

 lipsa unor resurse materiale care sa faciliteze 

angajarea specialistilor in domeniul agriculturii 

din mediul rural in stadiul actual; 

 ponderea ridicata a activitatii zootehnice in 

gospodariile agricole individuale comparativ cu 

exploatarile agricole; 

 varietati reduse ale activitatilor economice in 

zona rurala; 

 produsele specifice insuficient promovate in 

zona rurala; 

 numarul redus de posturi alocate pentru 

serviciile de consultanta; 

 lipsa activitatilor si serviciilor generatoare de 

venituri specifice zonei rurale; 

 interesul scazut al tinerilor pentru activitatile 

agricole; 

2. MICA INDUSTRIE , COMERT , SERVICII 

 traditii in prelucrarea unor resurse locale; 

 existenta unei comunitati de afaceri locale, 

reprezentata prin societati comerciale si persoane 

fizice autorizate cu activitate in zona; 

 infrastructura dezvoltata in domeniul 

comertului si alimentatiei publice; 

 activitati economice diversificate, generatoare 

de locuri de munca; 

 existenta in zona a PUZ-urilor aprobate pentru 

diverse activitati economice; 

 existenta resurselor pentru sustinerea 

serviciului centrului de consultanta in comuna; 

 orientarea cu precadere catre comertul cu 

amanuntul (comert alimentar si nealimentar, 

alimentatia publica); 

 activitatea redusa de marketing; 

 absenta investitorilor straini; 

 resurse financiare la nivel local insuficiente 

pentru sustinerea / promovarea unor investitii 

autohtone; 

 folosirea unor tehnologii invechite, cu 

productivitate si eficienta economica scazuta; 

 degradarea spatiilor disponibile ce pot fi 

utilizate pentru a demara activitati antreprenoriale 

in zona; 

 infrastructura deficitara de asistenta pentru 

afaceri; 

 lipsa unui sistem de sprijin pentru 
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implementare notiunilor de marketing; 

 lipsa implementarii sistemului de calitate in 

cadrul proceselor de productie si a produselor; 
 

MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

1. AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 

 infiintarea de exploatatii agricole si a 

activitatilor conexe; 

 infiintarea de ferme zootehnice si a activitatilor 

conexe; 

 amenajarea fermelor mixte; 

 formarea unor puncte de colectare si 

valorificare a produselor agricole, dar si a celor 

provenite de la animale; 

 posibilitatea de infiintare a unor silozuri de 

depozitare; 

 procesarea produselor vegetale si animale; 

 promovarea produselor alimentare traditionale; 

 certificarea unor ferme agricole in practicarea 

agriculturii ecologice si a unor produse 

traditionale; 

 asocierea producatorilor agricoli, imbunatatirea 

practicilor agricole pentru ridicarea productiei, 

elaborarea unor politici zonale de marketing si de 

accesarea altor piete; 

 crearea de servicii agricole (veterinare, prestari 

servicii, proiectare si consultanta in domeniu 

etc.); 

 practicarea unei agriculturi ecologice durabile 

si a agroturismului; 

 accesarea de fonduri (o parte nerambursabile) 

pentru dezvoltarea unor afaceri in sectorul agricol 

(spre exemplu infiintarea unor exploatatii / ferme 

agrozootehnice);  

 existenta unor programe guvernamentale pentru 

incurajarea initiativelor locale, in special in 

domeniul dezvoltarii zootehniei si a infrastructurii 

aferente; 

 existenta Planul National Strategic pentru 

Dezvoltare Rurala; 

 aprobarea Programului National-Cadru de 

Restructurare si Modernizare a unor unitati de 

profil zootehnic si din industria alimentara; 

 existenta cadrului legislativ pentru intemeierea 

si dezvoltarea exploatarilor agricole; 

 accesarea Fondului European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurala si Fondului European pentru 

Pescuit pentru proiectele de investitii realizate 

dupa 1 ianuarie 2007, pentru finantarea 

agriculturii si dezvoltarii rurale si pisciculturii; 

 practicarea agriculturii de subzistenta; 

 trendul descendent al potentialului agricol al 

comunei, cat si al productivitatii din acest sector; 

 cresterea competitiei pe piata produselor 

alimentare, fapt ce poate defavoriza unele 

sectoare ''traditionale'' care nu ating standardele 

pietei unice (UE); 

 dezechilibrele balantei comerciale cu accent pe 

importurile de produse alimentare, situatie care 

pericliteaza valorificarea produselor autohtone la 

preturi eficiente (aducatoare de profit); 

 lipsa unui cadru legal pentru protejarea 

productiei agricole interne; 

 cadrul legislativ instabil; 

 insuficiena informare si educare a populatiei 

pentru dezvoltarea durabila a agriculturii, 

protectia mediului; 

 slaba informare a producatorilor agricoli cu 

privire la normele europene; 

 lipsa resurselor financiare si umane in 

activitatea agricola; 

 resurse financiare insuficiente pentru finantarea 

si co-finantarea proiectelor finantate prin Fonduri 

Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si 

FEP; 

 lipsa de cunostinte legate de elaborarea si 

implementarea proiectelor finantate din Fonduri 

Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si 

FEP; 

 imposibilitatea unor producatori locali, mai slab 

dezvoltati, de a face fata concurentei cerute de 

Uniunea Europeana; 

 lipsa de asigurare a culturilor agricole si 

predispunerea acestora la calamitati ; 

  migrarea populatiei tinere spre mediul urban si 

in strainatate. 
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 sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru 

Consultanta Agricola din judetul Dambovita cu 

privire la accesarea fondurilor europene. 
 

2. MICA INDUSTRIE , COMERT , SERVICII 

 promovarea produselor traditionale locale 

 reactivarea si diversificarea activitatilor 

mestesugaresti traditionale de producere, 

promovare si valorificare a unor bunuri de uz 

casnic cu un anumit specific local (scaune din 

lemn curbat, mic mobilier, impletituri, cuverturi 

si carpete, haine de port popular s.a.); 

 infiintarea de microintreprinderi pentru 

prelucrarea resurselor si produselor existente in 

comuna; 

 promovarea producerii energiei din surse 

regenerabile (soarele, vantul, biomasa); 

 reconversia unor capacitati economice si 

industriale aflate in conservare in capacitati cu 

profil nou de fabricatie; 

 disponibilitatea anumitor terenuri si spatii din 

comuna care pot fi  folosite pentru dezvoltari 

antreprenoriale; 

 reconversia unor capacitati, in special agricole, 

spre arii de productivitate adaptate conditiilor 

locale; 

 existenta resurselor locale  care pot fi 

valorificate  la potentialul lor maxim; 

 varietatea programelor nationale de sprijinire a 

intreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de 

granturi; 

 posibilitatea accesarii creditelor cu dobanda 

subventionata pentru crearea de noi locuri de 

munca in mediul rural; 

 programe guvernamentale in derulare de 

sustinere a sectorului IMM; 

 utilizarea programelor de finantare ale Uniunii 

Europene, atat pentru mediul rural cat si pentru 

IMM-uri; 

 cresterea asistentei financiare din partea 

Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin Fonduri 

Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si 

FEP; 

 incheierea de parteneriate cu organizatii 

neguvernamentale care au capacitatea sa atraga 

fonduri extrabugetare; 

 incheierea de parteneriate a autoritatilor locale, 

cu investitori locali sau straini. 

 criza economico-financiara la nivel mondial, 

care va duce la scaderea portofoliului de comenzi, 

pe intreg lantul furnizori - consumatori, cu 

efectele sale; 

 lipsa de receptivitate a populatiei locale la 

programele de finantare; 

 lipsa de receptivitate si flexibilitate la cerintele 

pietei; 

 izolarea unor sate va conduce la depopularea 

acestora. 

 procesul legislativ in continua schimbare; 

 oferte de creditare greu accesibile (garantii 

mari); 

 datorita infrastructurii sociale neadecvate, 

raportate la potentialul comunei investitorii au un 

interes scazut pentru inceperea afacerilor in 

comuna ; 

 rata ridicata a dobanzii la credite; 

 instabilitatea cursului valutar; 

 cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pietei muncii, economiei locale si 

asistentei sociale in perspectiva; 

 receptivitate si flexibilitate scazuta a populatiei 

locale la cerintele noi ale pietei care determina in 

timp decalaje economice mari; 
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E - EDUCATIE si CULTURA 

MEDIUL INTERN 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

- existenta  a trei scoli  functionale si a unui after-

school; 

- existenta a 2 gradinite functionale; 

- existenta cate unui camin cultural in fiecare sat, 

si a unei biblioteci comunale . 

- exista a 2  biserici, monumente istorice 

- scaderea populatiei scolarizate in invatamantul 

primar si invatamantul gimnazial datorita scaderii 

demografice a populatiei; 

-costul ridicat al programelor de educatie 

profesionala a adultilor; 

- lipsa  fondurilor  pentru  reabilitare  biserici  si  

case  parohiale  

MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- politici de stimulare a ocuparii posturilor 

vacante pentru cadrele didactice si a mentinerii 

cadrelor calificate; 

- existenta unor programe comunitare si nationale 

de asigurare a accesului la educatie pentru 

populatiile dezavantajate; 

 

- scaderea gradului de instructie scolara a 

populatiei tinere; 

- restrangerea/ inchiderea activitatii scolilor cu 

clasele I-IV din satele apartinatoare, cu impact 

asupra scaderii gradului instructie scolara in 

comuna. 

 

F - SANATATE si ASISTENTA SOCIALA 

MEDIUL INTERN 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 asistenta medicala este asigurata in cadrul unui 

dispensar uman  (4 cabinete) ; 

 existenta a cate unei  farmacii in fiecare sat; 

 informare operativa cu privire la formele de 

ajutor de stat; 

 program de finantare guvernamental; 

 serviciile acordate sunt afectate de bugetul 

insuficient; 

 personal insuficient; 

 fonduri insuficiente destinate asistentei 

medicale; 

 sistemul de ajutor social nu incurajeaza 

reintegrarea activa; 

 personal insuficient pentru asistenta sociala; 

 societatea civila insuficient implicata; 

 informare insuficienta cu privire la alte fonduri 

sociale; 

- fonduri insuficiente. 

MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 infiintarea unui centru de zi pentru copiii in 

comuna ; 

 promovarea principiilor naturiste; 

 programe complexe de urmarire a starii de 

sanatate a populatiei; 

 programe consistente destinate asistentei 

sociale reale; 

 dezvoltarea economica a localitatii va permite 

marirea fondurilor destinate asistentei sociale;   

 politica sociala sustinuta din partea Uniunii 

Europene. 

 reactie nefavorabila la sistemul de norme 

sanitare impuse; 

 costurile ridicate pot conduce la renuntarea la 

dotari; 

 pragul de rentabilitate depinde de numarul de 

persoane active asistate; 

 politici de specializare zonala a centrelor de 

asistenta sanitara. 

 

 

G - PATRIMONIU si TURISM 
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MEDIUL INTERN 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

 patrimonu natural si cultural (material, oral si 

imaterial), monumente istorice clasate, case si 

biserici vechi; 

 traditii cultural - artistice specifice; 

 diversitatea etno-culturala sporeste atractia 

pentru turistii straini; 

 existenta celor 2  Biserici (din Comisani si 

Lazuri)– Monumente istorice Categoría B, care 

detine obiective culturale religioase cu potential 

turistic; 

 existenta altor monumente istorice clasate, pe 

raza teritoriului comunei; 

 forme de relief care permit drumetii; 

 loc ideal pentru recreerea petrecerea timpului 

liber; 

 avantajele climatice ofera posibilitati de a 

atrage turisti in toate anotimpurile; 

 spatiul natural deosebit, fara poluanti 

industriali; 

 ospitalitatea locuitorilor comunei; 

 resurse financiare insuficiente pentru 

investitiile autohtone; 

 preocuparea populatiei si a autoritatilor locale 

pentru conservarea mediului nu este la nivel 

ridicat; 

 inexistenta unor forme de promovare a comunei 

pentru cresterea numarului de turisti pe teritoriul 

acesteia; 

 

 starea necorespunzatoare a monumentelor de 

patrimoniu cultural de interes national si local; 

 promovarea insuficienta a potentialului turistic 

al comunei; 

 slaba informare, motivatia insuficienta si lipsa 

de incredere a populatiei cu privire la 

valorificarea potentialului turistic si la creditele 

pentru investitii in turism de care ar putea 

beneficia; 

 lipsa mijloacelor financiare si investitiile mici 

realizate in turism, lipsa unui mecanism durabil 

de finantare pe termen lung (exista oportunitati de 

garantare a finantarii din fonduri proprii, cum ar 

fi impozitul perceput de Consiliul local pe locul 

de cazare); 

 infrastructura deficitara, calitatea slaba a unor 

drumuri, lipsa unor cai de acces, parcarile 

insuficiente pentru autocare si pentru masini mici 

s.a. descurajeaza turistii potentiali; 

 lipsa unor indicatoare rutiere si a unor semne de 

directionare in cel putin o limba de circulatie 

internationala; 

 insuficienta valorificare a bazei materiale si a 

logisticii etc.  

MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 incurajarea unor noi forme de turism (cultural, 

religios, culinar, al mestesugurilor locale, 

ecvestru, peisager, turism rural, agro-turism, 

ecologic); 

 optimizarea conditiilor infrastructurii fizice si 

de utilitati; 

 disponibilitatea unor resurse suplimentare, 

posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de 

finantare ale Uniunii Europene; 

 

 

 reactia redusa a mediului local la schimbarile si 

provocarile zilelor noastre, conducand la scaderea 

competitivitatii teritoriului comunei, in favoarea 

altor teritorii, considerate mai interesante de catre 

turisti si investitorii in turism; 

 promovarea insuficienta a zonei pentru 

atragerea turistilor; 
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B - INFRASTRUCTURA FIZICA DE BAZA 
 

DESCRIERE OBIECTIV PERIOADA 
DE TIMP 

INSTITUTII 
RESPONSABILE 

PARTENERIAT MONITORIZARE 

Extindere retea de alimentare  
si distributie apa 1-3 ani Primaria Comisani Consiliul Local Primaria Comisani 

Extindere retea de canalizare 
ape uzate menajere, cu statie de 

epurare 
 

1-3 ani Primaria Comisani Consiliul Local Primaria Comisani 

Reabilitare si modernizare 
drumuri locale - Submasura 7.2 1-3 ani Primaria Comisani Consiliul Local Primaria Comisani 

 
 

D - MEDIUL ECONOMIC 
 

DESCRIERE OBIECTIV FINANTARE PERIOADA 
DE TIMP 

INSTITUTII 
RESPONSABILE 

PARTENERIAT MONITORIZARE 

Sustinerea proprietarilor 
de terenuri agricole care doresc 

sa se organizeze in asociatii 

Buget local 
Programe de finantare 1-3 ani 

Primaria Comisani 
Directia Agricola 

Parteneriat 
Public-Privat 

Primaria Comisani 
Directia Agricola 

Acordarea de consiliere 
intreprinzatorilor care doresc sa 

investeasca in dezv. comunei 
Firme Private 1-3 ani Primaria Comisani Parteneriat 

Public-Privat Primaria Comisani 

 
 

E - EDUCATIE si CULTURA 
 

DESCRIERE OBIECTIV FINANTARE PERIOADA 
DE TIMP 

INSTITUTII 
RESPONSABILE 

PARTENERIAT MONITORIZARE 

Scoala I - IV Comisani 
Apa; Canalizare; grupuri sanitare 

 in incinta 

Buget local 
Bugetul de stat 1-3 ani Primaria Comisani Consiliul Local Primaria Comisani 

Scoala V-VIII Comisani 
Canalizare; grupuri sanitare 

 in incinta 

Buget local 
Bugetul de stat 1-3 ani Primaria Comisani Consiliul Local Primaria Comisani 

Scoala I-VIII Lazuri 
Canalizare; grupuri sanitare 

 in incinta 

Buget local 
Bugetul de stat 1-3 ani Primaria Comisani Consiliul Local Primaria Comisani 

 
 

F - SANATATE si ASISTENTA SOCIALA 
 

DESCRIERE OBIECTIV FINANTARE PERIOADA 
DE TIMP 

INSTITUTII 
RESPONSABILE 

PARTENERIAT MONITORIZARE 

Infiintare dispensar 
Lazuri 

Buget local 
Programe de finantare 

guvernamentale si 
Fonduri europene 

1-3 ani Primaria Comisani Consiliul Local Primaria Comisani 

 
 

G - PATRIMONIU si TURISM 
 

DESCRIERE OBIECTIV FINANTARE PERIOADA 
DE TIMP 

INSTITUTII 
RESPONSABILE 

PARTENERIAT MONITORIZARE 

Promovarea evenimentelor 
locale 

Buget local 
Fonduri atrase 1-3 ani Primaria Comisani Parteneriat 

Public-Privat Primaria Comisani 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI COMISANI 

OBIECTIV STRATEGIC 2020 - Dezvoltarea comunei Comisani ca o noua atractie turistica 

POLITICI PROGRAME PROIECTE 

Politica 0: Asigurarea 
mediului favorabil pentru 
dezvoltarea turismului de 
calitate 

1 Reabilitarea infrastructurii si 
a patrimoniului public  

Amenajarea si reabilitarea spatiilor publice si a 
infrastructurii aferente: spatii si cladiri publice, retele de 
drumuri si strazi, trotuare, spatii de parcare, spatii de 
recreere, piste de biciclisti, etc  

Extinderea, reabilitarea si modernizarea retelelor edilitare 
(apa, canalizare, iluminat public, etc)  

Reabilitarea si introducerea in circuitul turistic a cladirilor cu 
valoare istorica si/sau culturala  

Consolidarea si amenajarea cursurilor de apa (rauri si 
parauri), in scopul eliminarii riscurilor de inundatii  

Crearea si dezvoltarea infrastructurii de interventii rapide in 
situatii de urgenta (accidente, calamitati naturale, etc)  

Sprijinirea masurilor de asigurare a ordinii publice si a 
sigurantei cetatenilor  

2 Sustinerea si dezvoltarea 
mediului de afaceri in 
domeniul turismului si alte 
domenii 

Dezvoltarea antreprenoriatului si promovarea 
parteneriatului public-privat in domeniul investitiilor in 
turismul rural, agroturismului si in alte domenii de 
dezvoltare  

Incurajarea activitatilor economice care asigura folosirea 
optima a resurselor naturale, umane si materiale existente 
pe plan local (utilizarea energiilor regenerabile; producerea, 
in regim ecologic, si comercializarea de produse alimentare 
locale; promovarea obiceiurilor, traditiilor si mestesugurilor 
locale etc) 

Crearea si promovarea unor produse locale ca marci 
inregistrate si brand-uri locale 

3 Crearea infrastructurii 
turistice de baza 

Amenajarea spatiilor publice/private de cazare/campare, a 
spatiilor de alimentatie publica si agrement  

Amenjarea si crearea de spatii destinate activitatilor 
recreationale  

Crearea unui sistem unitar si a infrastructurii de promovare 
a patrimoniului natural si cultural, precum si a ofertei 
turistice locale, introducerea si mentinerea acestora in 
circuitul turistic rural national si international  

 

PRIORITATEA 1 - Crestere inteligenta 

OBIECTIVUL 1 - Dezvoltarea unei economii bazata pe eco-inovare 

POLITICI PROGRAME PROIECTE 

Politica 1: Dezvoltarea 
infrastructurii de turism rural 
si agroturism si de calitate 

1.1 Crearea infrastructurii de 
cazare si servicii turistice  

Stimularea si incurajarea locuitorilor comunei in vederea 
practicarii turismului comunitar, in special in satele rustice  

Stimularea si incurajarea locuitorilor in vederea infiintarii de 
pensiuni agroturistice pe langa gospodariile proprii  

Stimularea si incurajarea investitorilor in dezvoltarea 
infrastructurii de cazare (pensiuni, hoteluri) si a 
infrastructurii de servicii turistice (restaurante, baruri, 
cafenele, etc  

1.2 Crearea infrastructurii de 
promovare si introducere in 
circuitul turistic rural national 
si international a 
patrimoniului natural si 
cultural 

Crearea unui centru de promovare si informare turistica, 
dotat cu o baza de date permanent actualizate privind 
oferta turistica locala conectata la baza de date nationala si 
internationala din domeniu  

Elaborarea de materiale de promovare turistica (indicatoare 
stradale si panouri outdoor de promovare, ghiduri si harti 
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turistice, vederi, etc) 

1.3 Crearea si promovarea 
unor produse locale ca marci 
inregistrate si brand-uri locale 

Crearea unui centru de degustare si promovare a 
produselor locale traditionale, ( produse din lapte si carne, 
etc)  

Stimularea si incurajarea inregistrarii produselor locale 
traditionale specifice ca marci inregistrate, precum si 
promovarea acestora  

Incurajarea promovarii artei culinare traditionale, in scopul 
atragerii turistilor  

Politica 2: Consolidarea si 
dezvoltarea infrastructurii si a 
mediului de afaceri 

2.1 Sprijinirea dezvoltarii 
microintreprinderilor si a 
producatorilor agricoli in 
vederea utilizarii potentialului 
endogen (resurse naturale, 
materii prime, resurse umane) 
si promovarii tehnologiilor 
moderne si inovarii 

Crearea unui centru pentru stimularea si promovarea 
antreprenoriatului rural, in domeniile de dezvoltare vizate: 
turism rural si agro-turism, agricultura ecologica, etc  

Crearea unui centru de informare, consiliere si consultanta 
in domeniul atragerii de finantari nerambursabile si 
transferului de know-how si inovatii in domeniile de 
dezvoltare vizate: turism rural si agro-turism, agricultura 
ecologica, etc  

Stimularea crearii de mini-ferme moderne de animale, de 
centre de colectare a laptelui si carnii, de fabrici de 
procesare si valorificare a produselor din lapte si carne 

2.2 Infiintarea de structuri 
locale de creditare rurala 

Stimularea infiintarii de filiale ale institutiilor nationale de 
creditare rurala pe teritoriul localitatii pentru mediul de 
afaceri si populatie 

 

PRIORITATEA 2 - Crestere durabila 

OBIECTIVUL 1 - Cresterea eficientei energetice 

POLITICI PROGRAME PROIECTE 

Politica 1: Promovarea si 
stimularea crearii de sisteme 
energetice prin utilizarea 
energiilor regenerabile 

1.1 Crearea infrastructurii 
energetice din surse 
regenerabile 

Infiintarea unui parc fotovoltaic pentru asigurarea surselor 
de energie regenerabila si sigura pentru institutiile publice si 
pentru populatia comunei 

Stimularea crearii unei centrale electrice producatoare de 
energie regenerabila pe baza de biomasa pentru 
consumatorii publici si privati, si centrale electrice cu turbine 
eoliene 

Politica 2: Reducerea 
consumului de energie 
termica la nivelul 
infrastructurii publice/private 

2.1 Cresterea gradului de 
utilizare a energiilor 
regenerabile in consumul 
public 

Eficientizarea consumului de energie termica a cladirilor 
publice (sediu primarie si alte institutii din subordine), prin 
reabilitarea termica si prin completarea sistemului clasic de 
producere a apei calde menajere cu sisteme ce utilizeaza 
energia produsa din surse regenerabile (solara sau 
biomasa) 

Eficientizarea consumului de energie termica a 
infrastructurii de invatamant, prin completarea sistemului 
clasic de producere a apei calde menajere din unitatile 
scolare cu sisteme ce utilizeaza energie din surse 
regenerabile (solara sau biomasa) 

Eficientizarea consumului de energie termica a 
infrastructurii de cultura, prin completarea sistemului clasic 
de producere a apei calde menajere din caminele culturale, 
biblioteci, etc cu sisteme ce utilizeaza energie din surse 
regenerabile (solara sau biomasa) 

2.2 Cresterea gradului de 
utilizare a energiilor 
regenerabile in consumul 
privat 

Promovarea energiilor regenerabile nepoluante, in randul 
consumatorilor privati, in scopul folosirii acestora in 
procesele tehnologice 
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OBIECTIVUL 2 - Conectarea la reteaua interregionala de transport 

POLITICI PROGRAME PROIECTE 

Politica 1: Cresterea 
accesibilitatii localitatii si a 
mobilitatii transportului de 
persoane si marfuri 

1.1 Dezvoltarea si 
modernizarea infrastructurii 
rutiere 

 

Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri  si ulite 
comunale, inclusiv prin amenajarea de piste pentru biciclisti  

Reabilitarea podurilor, podetelor si puntilor pietonale  

Crearea de spatii amenajate de parcare in centrul comunei 
si in zona institutiilor publice, precum si a viitoarelor spatii 
de cazare  

Extinderea si modernizarea sistemului de semaforizare si 
semnalizare rutiera, mai ales in zonele din apropierea 
unitatilor de invatamant si de sanatate  

Realizarea nomenclatorului stradal si crearea unui sistem 
de marcare si semnalizare a strazilor 

1.2 Dezvoltarea si 
modernizarea infrastructurii 
de transport 

Modernizarea statiilor de autobuz/microbuz in toate satele  

Crearea unui centru de inchiriere mijloace de transport 
alternativ moderne si rustice (biciclete, motociclete, ATV-uri, 
carute trase de boi, trasuri si sanii cu cai, etc)  

 

PRIORITATEA 3 - Crestere favorabila incluziunii 

OBIECTIVUL 1 - Utilitati si servicii publice moderne si de calitate 

POLITICI PROGRAME PROIECTE 

Politica 1: Dezvoltarea si 
sporirea calitatii serviciilor 
publice si utilitatilor publice 
rurale de baza 

1.1 Dezvoltarea si 
modernizarea infrastructurii 
medicale 

Infiintarea de cabinete medicale individuale cu aparatura 
moderna si sisteme IT de ultima generatie, in toate satele 

1.2 Reabilitarea, extinderea si 
modernizarea infrastructurii 
educationale 

Construirea unei sali de sport si extinderea constructiva a 
unitatii de invatamant.  

Dezvoltarea infrastructurii de invatamant prescolar prin 
construirea/extinderea constructiva a unei gradinite cu 
program prelungit  

Reabilitarea, modernizarea si dotarea unitatilor de 
invatamant cu material didactic si aparatura moderna de 
ultima generatie  

Dotarea cu microbuze scolare suficiente pentru transportul 
elevilor din satele unde unitatile de invatamant au fost 
defiintate.  

Dotarea tuturor institutiilor de invatamant cu sisteme si 
programe IT moderne si conectarea lor la reteaua de 
internet de mare viteza  

1.3 Crearea si dezvoltarea 
infrastructurii sociale 

Crearea si dotarea unui camin pentru persoanele varstnice 

Promovarea economiei sociale in vederea integrarii socio-
profesionale a persoanelor vulnerabile 

Crearea de intreprinderi sociale (atelier de mestesuguri / 
centru de recoltare plante medicinale, etc) pentru grupurile 
dezavantajate 

1.4 Dezvoltarea infrastructurii 
edilitar-gospodaresti 

Extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila  

Extinderea sistemului de canalizare  

Modernizarea sistemului de iluminat public prin 
introducerea de noi tehnologii in vederea reducerii 
consumului de energie  

1.5 Dezvoltarea infrastructurii 
de protectie a mediului 

Crearea unui sistem centralizat de management al 
deseurilor solide  

Amenajarea, consolidarea si regularizarea cursurilor de apa 
ce traverseaza teritoriul localitatii, precum si amenajarea 
rigolelor de scurgere a apelor pluviale.  
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Amenajarea si consolidarea malurilor impotriva eroziunii 
solului prin plantarea de perdele forestiere  

 
 

OBIECTIVUL 2 - Cresterea gradului de atractivitate a localitatii 

POLITICI PROGRAME PROIECTE 

Politica 1: Cresterea 
atractivitatii spatiului public si 
protejarea mediului natural 

1.1 Amenajarea si crearea de 
zone/spatii destinate 
activitatilor recreationale 

Amenajarea unui parc educational si recreational in zona de 
extravilana a comunei  

Amenajarea centrului civic al comunei prin crearea unui 
mini-parc mobilat cu banci si spatii verzi  

Intretinerea spatiilor de joaca pentru copii existente si 
crearea de noi spatii de joaca in satele unde nu exista  

Crearea si dotarea unui sistem public de intretinere a 
spatiilor apartinand domeniului public si retelei rutiere 
(dotare cu utilaje moderne de curatare a strazilor, de 
aspirare a gunoaielor menajere, de toaletare a arborilor si 
arbustilor, etc)  

Amenajarea si personalizarea tuturor intrarilor in localitate 
prin introducerea de sisteme moderne si atractive de 
semnalizare, precum si crearea unui sistem modern, 
personalizat de indicatoare stradale  

Reabilitarea fatadelor institutiilor publice si private  

Reabilitarea si modernizarea statiilor de transport calatori  

1.3 Regenerarea fizica si 
functionala a cladirilor cu 
valoare istorica/ culturala si 
introducerea lor in circuit 
turistic national 

Restaurarea si conservarea bisericii de lemn din Vartop  

Restaurarea, conservarea si introducerea in circuitul turistic 
a monumentelor istorice si culturale de interes national  

Restaurarea, conservarea si punerea in valoare a 
monumentelor eroilor din localitate  

1.4 Modernizarea si 
dezvoltarea infrastructurii 
dedicate activitatilor 
recreative 

Amenajarea de spatii pentru expunerea si promovarea 
mestesugurilor, a artei si creatiilor populare traditionale, in 
scopul valorificarii prin stimularea interesului turistilor 

Crearea in cadrul scolilor si caminelor culturale, a unor 
cercuri si ateliere pentru conservarea si promovarea 
obiceiurilor si traditiilor locale  

Promovarea si sustinerea crearii de centre destinate altor 
activitati de recreere, atat pentru tineri cat si pentru adulti, in 
pensionari: cluburi si ateliere sportive (sah, rebus etc) si de 
creatie (literara, plastica, fotografica, etc)  

Crearea de mini-terenuri de sport in toate satele, precum si 
a unei sali de sport moderne, in scopul cresterii 
performantelor sportive ale populatiei  

1.5 Crearea de piete 
agroalimentare cu produse 
traditionale ecologice 

Amenajarea si dotarea unei piete agroalimentare centrale 
pentru promovarea produselor locale traditionale  

Infiintarea si mentinerea de piete mobile in toate satele si in 
special in zonele viitoarelor structuri de cazare  

1.6 Intretinerea, semnalizarea 
si protejarea monumentelor  
naturale 

Crearea unui sistem public de ocrotire, intretinere si 
promovare a arborilor seculari si a altor specii de plante prin 
declararea lor ca monumente ale naturii  

Conservarea si valorificarea, in scop turistic, a patrimoniului 
natural si promovarea beneficiilor acestuia  

 

OBIECTIVUL 3 - Administratie publica locala competitiva 

POLITICI PROGRAME PROIECTE 

Politica 1: Cresterea 
performantelor administratiei 
publice 

1.1 Dezvoltarea capacitatii 
administrative si 
profesionalizarea 
administratiei publice locale 

Dezvoltarea competentelor profesionale ale functionarilor 
publici din administratia locala in domenii cheie, precum 
promovarea si managementul proiectelor finantate din 
fonduri nerambursabile, managementul investitiilor publice 
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si a celor realizate in parteneriat public-privat, comunicare 
publica, formularea de strategii si politici publice, etc 

Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de 
management in actul administrativ, inclusiv ISO si EMAS  

Conectarea administratiei publice si a institutiilor publice din 
subordine la reteaua de internet de mare viteza  

1.2 Implementarea de solutii 
e-guvernare in furnizarea 
serviciilor publice 

Furnizarea online a tuturor serviciilor publice catre 
cetateni/mediul de afaceri/institutii publice si eficientizarea 
activitatilor interne ale administratiei locale prin introducerea 
mijloacelor specifice TIC  

Introducerea cadastrului digital agricol si al locuintelor  

Actualizarea Planului Urbanistic General al localitatii (PUG)  

1.3 Dezoltarea si 
modernizarea sistemului de 
gestionare a situatiilor de 
urgenta 

Crearea si dotarea, la nivelul primariei, a unui sistem 
modern de alarmare publica si de interventie rapida in caz 
de inundatii, calamitati sau alte fenomene 
naturale/accidente 

Politica 2: Sporirea gradului 
de incredere si satisfactie a 
populatiei in administratia 
publica 

2.1. Cresterea transparentei 
actului decizional si a 
cheltuirii fondurilor publice 

Introducerea si mentinerea unui sistem modern de 
comunicare publica a actului administrativ 

2.2 Dezvoltarea parteneriatului 
intre administratia publica, 
mediul privat, mediul 
asociativ si cetateni 

Introducerea si mentinerea unui sistem functional de 
interactionare si parteneriat intre administratia publica si 
cetateni, mediul de afaceri si societatea civila, in scopul 
atragerii participarii acestora in procesul decizional 

Politica 3: Prevenirea 
fenomenului infractional 

3.1 Dezvoltarea si 
modernizarea sistemului 
public de asigurare a ordinii 
publice si siguranta a 
cetateanului 

Introducerea unui sistem modern de supraveghere video in 
toate zonele cu potential crescut de infractionalitate (scoli, 
centru civic, restaurante, etc) 

3.2 Modernizarea si dotarea 
politiei rurale Reabilitarea, modernizarea si dotarea sediului politiei rurale 

 
 

  CATEGORII PRINCIPALE DE INTERVENTIE, CARE SA SUSTINA         
  MATERIALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE 

Masurile menite sa conduca la imbunatatirea situatiei economice si sociale sunt structurate pe urmatoarele patru 
domenii prioritare : 
 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 
 (Scopul : Asigurarea conditiilor fizice pentru o economie si un mod de viata modern) 

Aceasta include aspecte ale infrastructurii fizice de acces ; aspectele economice ale transportului ; aspecte 
legate de infrastructura tehnica si imbunatatirea conditiilor de mediu si aspecte legate de infrastructura necesara 
dezvoltarii si cresterii gradului de utilizare a Tehnologiei Comunicatiei si Informatiei. 
 Infrastructura, element cheie al prosperitatii economice si al competitivitatii necesita investitii majore pentru 
eliminarea barierelor economice si sociale generate de aspectele negative. 

 

DEZVOLTAREA AFACERILOR 
 (Scopul : Asigurarea unui climat favorabil imbunatatirii performantelor economice) 
 In contextul obiectivului vizat, aceasta prioritate este orientata si urmareste revigorarea sectorului industrial 
traditional, dezvoltarea IMM-urilor productive si a serviciilor de calitate, avandu-se in vedere urmatoarele aspecte : 
  - cresterea competitivitatii si eficientei activitatilor economice 
  - incurajarea inceperii de noi afaceri si imbunatatirea performantelor celor existente 
  - dezvoltarea de noi tehnologii 
  - stimularea folosirii pe scara larga a Tehnologiei Informatiei 
  - exploatarea oportunitatilor pietei 
  - valorificarea superioara a potentialului economic local 
  - valorificarea superioara a patrimoniului cultural local, deopotriva imobil, mobil si imaterial 
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  - crearea unui mediu favorabil investitiilor indigene si straine 
  - imbunatatirea conditiilor de mediu si a imaginii zonei 
 

DEZVOLTAREA RURALA SI EFICIENTIZAREA AGRICULTURII 
 (Scopul : Cresterea gradului de participare al comunitatilor rurale si al agriculturii la economia regiunii) 
 Prioritatea urmareste eliminarea barierelor care in timp au contribuit la ingreunarea procesului de dezvoltare 
economica si sociala a mediului rural si a agriculturii si promovarea unor actiuni care pot contribui la schimbarea 
imaginii si la revigorarea acestora. 
 Parte componenta a masurilor din cadrul acestor prioritati, actiunile ce vor fi intreprinse vizeaza urmatoarele 
domenii si aspecte: 
  - infrastructura fizica de acces 
  - infrastructura tehnica si de sustinere a activitatilor 
  - cooperarea 
  - mediul 
  - cultura si educatie 
  - sanatate 
  - agroturismul 
  - dezvoltarea serviciilor si IMM-urilor productive 
  - diversificarea activitatilor economice 
  - valorificarea superioara a resurselor locale, inclusiv culturale 
  - imbunatatirea activitatilor de prelucrare si a marketingului produselor agricole si neagricole 
  - cresterea competitivitatii agriculturii si diversificarea acesteia 
 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
 (Scopul : Asigurarea de resurse umane flexibile, capabile si moderne, necesare sustinerii dezvoltarii 
economice si sociale durabile) 

Factor determinant si cu influente majore in progresul economic si social al regiunii, domeniul resurselor umane 
necesita o atentie deosebita si o abordare care sa-i permita adaptarea la schimbarile economice si la cerintele  

pietei muncii. 
 Masurile din cadrul acestei prioritati urmaresc sa acopere si bazate pe activitati concrete sa contribuie la : 
   - calificarea, competitivitatea si flexibilitatea fortei de munca 
   - cresterea calitatii sistemului educational si de instruire si adaptarea acestuia la prezentele si viitoarele 
cerinte ale pietei muncii 
  - cresterea cooperarii intre sistemul de invatamant, mediul antreprenorial si agentiile de angajare a fm 
  - mobilitatea fortei de munca 
  - diminuarea problemelor sociale 
  - crearea de conditii optime de dezvoltare a resurselor umane 
 

PORTOFOLIUL PROIECTELOR DE INVESTITII PUBLICE 
 
 

EXTINDERE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, IN COMUNA COMISANI 

MANAGER PROIECT / INITIATOR Primaria - Consiliu Local al comunei Comisani 

SURSE DE FINANTARE Bugetul de stat / FEADR / Buget propriu 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE 

    Extinderea sistemului sistemului centralizat de alimentare cu apa potabila va asigura 
furnizarea catre toti consumatorii a unei ape care respecta parametrii de calitate 
corespunzatori normelor igienico-sanitare in vigoare 
Extinderea retelei de canalizare, care deschide noi oportunitati  de dezvoltare 
economica a localitatii, de ecologizare a mediului si apelor freatice si curgatoare 
   Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar activitatea acestora va genera 
venituri suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea un impact social si economic 
direct asupra comunitatii, prin existenta unor resurse financiare pentru finantarea si 
dezvoltarea unor activitati in domeniul sanatatii, invatamantului, culturii.  
   Personalul solicitantului se va califica si experimenta in derularea unor proiecte cu 
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finantare externa si vor fi capabili de atragerea si derularea ulterioara a altor proiecte 
similare. Imbunatatirea infrastructurii de mediu. 
   Stabilirea si mentinerea unui program de politici de evacuare a namolului /biomasei. 
   Stabilirea si mentinerea unui program de reducere a infiltratiei apelor uzate din 
canalizare. 

REZULTATELE OBTINUTE 

- accesul populatiei la infrastuctura edilitara; 
- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei; 
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei; 
- scaderea factorului de poluare; 
- crearea capacitatii pentru tratarea apelor uzate casnice si industriale din intreaga 
comuna, care duce la ridicarea confortului locuitorilor comunei; 
- imbunatatirea calitatii apei conform ultimelor standarde europene; 
 

POTENTIALII BENEFICIARI 
AI PROIECTULUI 

- locuitorii comunei Comisani 
- potentialii investitori 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

STADIUL DE MATURITATE 
AL PROIECTULUI 

Idee : DA  
SPF:  DA  
SF:    DA 

JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala si este conform cu 
Master Planul Judetului – proiect 190-01-31/08.2006. 

 

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA COMISANI, JUDET DAMBOVITA 

MANAGER PROIECT / INITIATOR Primaria - Consiliu Local al comunei Comisani 

SURSE DE FINANTARE Bugetul local / Bugetul de stat / FEADR 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE Drumul comunal vizat a fi modernizat – DC 53 Banesti – Cuza Voda – Bolovani – 
Crangasi, pe o lungime de 1010,4 m 

REZULTATELE OBTINUTE Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale 

POTENTIALII BENEFICIARI 
AI PROIECTULUI 

- locuitorii comunei ornatelu 
- potentialii investitori 
- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna 

ACTIVITATILE PROIECTULUI 

Realizarea studiului de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

STADIUL DE MATURITATE 
AL PROIECTULUI 

Idee : DA  
SPF:  DA  
SF:    DA 
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   PRIORITATI DE INTERVENTIE, IN FUNCTIE DE NECESITATILE POPULATIEI 
 

- Continuarea lucrarilor de reparatii, intretinere si modernizare drumuri si strazi in toate localitatile comunei ; 
- Modernizarea traseelor de interes turistic si realizarea obiectivelor propuse prin PUZ-uri aprobate ; 
-  Modernizarea cu prioritate a acelor drumuri si strazi marcate pe plansa 3 "Reglementari urbanistice-
zonificare",   reparatii modernizare podete peste cursuri de apa, realizarea unor podete noi unde sunt necesare, 
amenajare intersectii - intr-o ierarhizare ce urmeaza a fi stabilita de catre Consiliul Local - modernizarea 
infrastructurii rutiere, cu prioritate, in zonele care sustin si potenteaza  dezvoltarea localitatilor (amenajare santuri de 
scurgere ape pluviale, amenajare trotuare curente, amenajare intersectii, amenajare statii de transport in comun, 
amenajare spatii verzi din cuprinsul arterelor de circulatie, amenajare parcaje publice) ; 
- Realizarea infrastructurii tehnico-edilitare pe teritoriul tuturor localitatilor comunei (retea de alimentare cu apa 
potabila, realizare retea de canalizare menajera in sistem centralizat, cu statii de epurare si pompare, realizare 
sistem de alimentare cu gaze naturale, reabilitare sistem de alimentare cu energie electrica (marire capacitate 
posturi de transformare existente, reabilitare retea de joasa tensiune pentru alimentarea consumatorilor, reabilitare 
retea de iluminat public), reabilitare retea de telefonie fixa, infiintare centrale termice la principalele obiective 
publice) .  
- Modernizarea bazei materiale la principalele obiective publice, echiparea cu utilitati (apa, canalizare, grupuri 
sanitare in cladire, incalzire centrala) ; 
- Infiintare serviciu de salubritate-intretinere dotat cu utilaje si echipamente specifice ; 
- Modernizarea bazei materiale de interventie a SVSU (sediu si dotari speciale mobile) ; 
- Continuarea lucrarilor de amenajare si modernizare spatii verzi ambientale, de agrement si sport, locuri de joaca 
pentru copii. 
-  Masuri cu caracter social si educational pentru zonele defavorizate ; 
-  Atragerea unor investitii care sa conduca la crearea de noi locuri de munca pentru locuitorii comunei ; 
- Facilitati si conditii avantajoase pentru eventualii investitori in activitati turistice si de agrement ; 
- Initiative si programe complementare turismului (servicii specializate atractive) ; 
- Atragerea de fonduri pentru reabilitarea si punerea in valoare a obiectivelor de patrimoniu natural si construit . 
- Stimularea dezvoltarii activitatilor economice, atragerea de investitori si dezvoltatori, in activitati traditionale 
rentabile, bazate valorificarea resurselor locale ; imbunatatirea cooperarii intre mediul de afaceri si administratia 
publica ; dezvoltarea sectorului privat axat pe exploatarea resurselor naturale existente, realizarea si marketingul 
produselor agricole cu valoare adaugata ridicata ; 
- Finalizarea obiectivelor de interes public pentru care exista proiecte si surse de finantare. 
 
 

   APRECIERI  ALE  ELABORATORULUI  PUG  
 

- Extinderea excesiva a intravilanului, in conditiile unui ritm de construire moderat, mareste eforturile comunitatii si 
presiunea asupra bugetului local, pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pe suprafetele mari de teren 
rezervate dezvoltarii localitatilor.  
-   Dezvoltarea localitatilor comunei este strans legata de evolutia economica . 
- Administratia publica locala va trebui sa-si intocmeasca un program de prioritati care sa corespunda necesitatilor 
populatiei, care sa asigure relansarea activitatilor economice prin valorificarea resurselor naturale, a patrimoniului 
istoric si cultural. 
- Imbunatatirea calitatii infrastructurii si atragerea de investitii private sau in parteneriat mixt (stat-privat) va putea 
conduce la modificarea structurii rurale actuale a satelor pe teremen mediu si lung, la schimbari importante ale 
stilului si modului de viata a populatiei. 
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 4.6 STUDII SI PROIECTE NECESAR A FI ELABORATE IN PERIOADA URMATOARE 
 

 Pentru a se trece la aplicarea prevederilor cuprinse in Planul Urbanistic General sunt necesare, in 
continuare, urmatoarele masuri : 

 Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic General in conformitate cu prevederile legale ; 
 Studii de specialitate pentru modernizare drumuri si strazi ; 
 Studii de specialitate privind dezvoltarea si modernizarea infrastructurii edilitare, cu prioritate 

pentru acele echipamentele ce lipsesc in totalitate (sistem centralizat de canalizare ape uzate 
menajere si ape meteorice, sistem de alimentare cu gaze naturale) ; 

 Elaborarea unor studii de specialitate pentru redelimitarea zonelor protejate istoric; 
 Studii de specialitate si proiecte tehnice de executie pentru obiectivele de utilitate publica propuse 

si pentru cele care necesita reabilitare-modernizare ; 
 Asigurarea surselor de finantare necesare realizarii obiectivelor de utilitate publica propuse in 

documentatie ; 
 Obiectivele de utilitate publica se vor executa in functie de necesitatile si optiunile populatiei; 
 Studii si Proiecte pentru accesarea de fonduri europene, pe principiul cofinantarii de investitii 

private, in cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurala-PNDR ; 
 Elaborarea unor proiecte de investitii, viabile, in domeniul agriculturii, activitatilor industriale, 

turismului si serviciilor, accesarea de programe si fonduri europene. 
 
 
 

                  Intocmit,              
                   Arh. Luchian Nitescu 

 
 
 
 
 
 
 


