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Stimați locuitori ai orașului Comarnic, 

stimați consilieri locali,  

stimați colegi, 

 

Orașul Comarnic, poarta de intrare spre zona superioară a Văii Prahovei, se bucură 

de un cadru natural deosebit, de oameni harnici și posibilități mari de dezvoltare.  Ne 

dorim ca acesta să nu rămână un oraș de tranzit, ci să devină o destinație de interes din 

punct de vedere agroturistic, cu activități care să ajute la creșterea economiei locale.  

Vin astăzi în fața dumneavoastră cu un raport anual menit să vă prezinte activitatea 

mea și a colegilor din Primăria Comarnic în anul 2019, asigurând astfel transparența 

utilizării banilor publici și rodul muncii noastre în interesul cetățeanului. Trebuie însă 

menționat faptul că nicio activitate nu ar putea fi dusă la bun sfârșit fără implicarea activă 

și sprijinul nemijlocit al fiecărui locuitor al orașului, fără o contribuție minimă a acestuia 

la bunăstarea zonei de rezidență, la curățenia zonelor adiacente locuinței fiecăruia sau 

fără respect și grijă pentru mediul înconjurător.   

Am acordat o atenție deosebită activităților de investiții, social-culturale și edilitar-

gospodărești, încercând, astfel, să îmbunătățim, în fiecare an, calitatea și eficiența 

activității noastre, drept pentru care am făcut publice toate activitățile, acțiunile, 

evenimentele desfășurate în orașul Comarnic pe parcursul anului 2019. Cetățenii au 

mereu posibilitatea de a comunica cerințele și doleanțele lor, de a ne informa asupra 

problemelor cu care se confruntă, transformând relația instituție-cetățean într-una de 

colaborare și parteneriat.    

Pentru Comarnic, anul 2019 a reprezentat un an al continuării multor lucrări de 

infrastructură începute în perioada 2017-2018, lucrări menite să ofere locuitorilor 

orașului nostru sistemul rutier și pietonal de care au nevoie și la care au tot dreptul.  

  De asemenea, am continuat investițiile în infrastructura sistemului educațional din 

oraș, derulând o amplă lucrare de consolidare și modernizare a localului II aparținând 

Liceului „Simion Stolnicu” Comarnic. 
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Despre toate investițiile și proiectele desfășurate pe parcursul anului 2019 vom 

detalia în materialul următor.  

Gândirea unitară, dorința de a îndeplini nevoile comunității, îmbunătățirea imaginii 

zonelor de interes turistic ale localității, stimularea investițiilor și crearea de locuri de 

muncă se numără printre obiectivele mele și ale colegilor mei pentru anul 2020, în ciuda 

limitărilor financiare pe care le întâmpină orașul Comarnic.  

Prezentul raport este doar o sinteză a proiectelor realizate sau începute în decursul 

anului 2019 și doar o mică parte din volumul de muncă pe care angajații primăriei 

Comarnic l-au realizat în decursul unui an.  

Am onoarea să vă prezint activitățile derulate anul trecut în Comarnic, asigurându-

vă de toată deschiderea noastră față de observațiile și sugestiile dumneavoastră, acestea 

fiind întotdeauna binevenite.  

Vă mulțumesc,  

 

             Sorin Nicolae POPA 

       Primarul orașului Comarnic 
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I. Investiții, lucrări de construcții, reparații și modernizări 

1.   Una dintre cele mai importante lucrări de investiții demarate în anul 2019 este cea de 

reabilitare și consolidare a Liceului ”Simion Stolnicu” Comarnic- Localul II, un proiect în valoare 

de 2,2 milioane RON, realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Lucrările sunt mult 

așteptate de elevi și cadre didactice deopotrivă.  

          

S-au realizat de asemenea, în vara lui 2019 : zidul de sprijin de la Liceul ”Simion Stolnicu”, 

curtea interioară și s-au asfaltat 220 metri stradă. 
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2.  Una dintre cele mai arzătoare dorințe ale comărnicenilor – aceea de a beneficia de un parc al 

orașului – este pe cale de a fi realizată. În 2019 a fost semnat contractul pentru realizarea proiectului de 

Amenajare a Parcului Orașului Comarnic, în valoare de 2,1 mil. RON, finanțat în urma unui 

împrumut contractat de U.A.T. Comarnic de la BCR. Proiectul este îndelung așteptat de locuitorii 

orașului, care își doresc un spațiu verde, un loc de joacă pentru copii, un loc de promenadă. Parcul 

urmează a fi finalizat până la finalul anului 2020.  
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3.   Drumuri finanțate prin PNDL 

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală, principala sursă de finanțare pentru infrastructura 

locală, în ultimii ani am modernizat drumuri prin proiecte în valoare de 2,5 milioane RON.  

             

4.   În decursul ultimilor trei ani s-au executat lucrări de reabilitare/modernizare pe aproape 

30 km de drum, mare parte în 2019. Mai sunt în derulare lucrări în cartierele Podul Lung, Vatra Sat, 

Ghioșești și Poiana.  
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De asemenea, tot pe parcursul anului 2019 s-au executat lucrări de modernizare a mai multor 

străzi din oraș, lucrări realizate cu fonduri de la bugetul local și de la Guvernul României. Este 

vorba despre, tronsoane și porțiuni din cartierele Vatra-Sat, Ghioșești, Poiana, Podul Lung, Podul-

Vârtos, printre care se numără  :    

 Str. Eternității (Vatra Sat) 

 Str. Florilor 

 Str. Fântânii, Aleea Bradului.  

 Str Botocești, Str Gîrlici, Str. Șipotului 

 Oprescu-Colți, Oprescu-Valea Comarnicului 

 Str. Costișului, Nucilor 

 Str. Gîlmeia,  

 Cart Ghioșești:  Str. Valea Mesteacănului  
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5.  Conducta de apă a fost înlocuită pe o distanță de 3 km în zonele:   

                 - Șipotului 

          - Burghezu 

              -  Podu Vârtos 

          -Aninilor 

              - Poiana –Valea Sarului 

          -Florilor 

          -Ulița Vânătorilor              Ghioșești 

          - Ulița Cârstei               

 

 

                
 În 2019 a fost pusă în funcțiune stația de pompare a apei în cartierul Poiana, zona 

„Bodovan”. 
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  6. În anul 2019 s-a contractat expertizarea tehnică a imobilului ce adăpostește Centrul SMURD 

din zona pieței Comarnic, devenit funcțional la începutul anului 2018. Clădirea are parter şi etaj, la 

parter este amenajat Centrul SMURD, locaţia cuprinde garajul pentru maşina pompierilor şi ambulanţă, 

spații pentru o clinică medicală pentru analize de laborator şi spaţii de cazare. Astfel, orașul Comarnic 

beneficiază acum de echipe de intervenție de la Salvare și Pompieri, care pot acționa în timp util în cazul 

evenimentul nefericite. În cursul anului 2020 se va realiza recepția finală a Centrului SMURD. Investiția 

este realizată cu fonduri de la bugetul local și de la Consiliul Județean Prahova.  

 

     

7. În anul 2017, în Comarnic am înființat prima Grupă cu Program Prelungit  Grădinița 

Vatra Sat.   O investiție mult așteptată pentru orașul nostru. Grupa PP deservește toți locuitorii orașului 

și vine în sprijinul părinților care lucrează și își pot lăsa copiii într-un mediu educațional adecvat. În 

prezent la această grupă sunt înscriși 27 copii. Costurile investiției au fost de 100.000 lei.  
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În anul 2019, am reușit amenajarea celei de-a doua grupe cu program prelungit, la Școala nr. 

1 din cartierul Ghioșești (Moara Veche). Aici au fost înscriși 25 de preșcolari în anul școlar 2019-

2020, iar investiția de amenajare se ridică la suma de 100.000 lei.   

    

8. În ceea ce privește Centrul de Afaceri, este în curs de elaborare o nouă expertiză tehnică a 

clădirii situate în vecinătatea Casei de Cultură a orașului, în vederea obținerii unei noi finanțări pentru 

reluarea lucrărilor și finalizarea acestui obiectiv. Proiectul a fost finanțat inițial, în 2012, prin fonduri 

europene, însă ca urmare a nefinalizării lucrărilor la timp, în 2016 a fost reziliat contractul și a fost 

pierdută finantarea, iar UAT Comarnic a fost nevoită să restituie banii primiti de la Ministerul 

Dezvoltării.  

9.   Supraveghere video 

Anul trecut, în Comarnic a fost implementat un sistem complex de supraveghere video cu 

acoperire în toate zonele și intersecțiile importante din orașul Comarnic. 44 de camere video au fost 

amplasate și sunt funcționale, în vederea descurajării și sancționării persoanelor care comit ilegalități.  
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10. Tot ca o realizare demnă a a fi menționată în prezentul raport, subliniem că pe parcursul 

anilor 2018-2019 am modernizat piațetele din zona centrală, trotuarele de pe partea centrală - vestică 

a orașului, trotuarul situat vis-a-vis de fabrica de îmbuteliere a apei ”Apa Talea”, precum și parcarea 

situată vis-a-vis de Dispensarul Medical Prințul Pilot „George Valentin Bibescu”.  
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II. PREVENIRE ÎN CAZUL UNOR SITUAȚII DE URGENȚĂ 

1. Sunt în derulare lucrări de consolidare a unor versanți, care să oprească efectele calamităților 

naturale produse de alunecările de teren, în punctele: 

-Str. Ghioșești, punct Burghezu-Făcăleț 

- Str. Poiana, punct Munteni 

- Str. Gîrlici, punct ”La Rosa Ion Maria”  

- str. Valea Cîndei, punct Ion Badea 

- Str. Școlii, punct Sârbuleț     

Aceste lucrări sunt în valoare de 7,5 mil. RON, sume alocate din fonduri de interventie la 

dispoziția Guvernului.  

       

O altă lucrare de consolidare a fost cea a versantului din zona Eternității-DN 1 , zonă grav 

afectată de alunecările de teren în vara anului 2019.   

Pentru anul 2020, se dorește ca în zona Aneta să se efectueze lucrări de refacere a sistemului 

rutier pe str. Secăriei în acest punct, zona devenind greu accesibilă pentru autoturisme.  

III. Proiecte ale administrației publice locale 
1. Demersuri pentru dezvoltarea și promovarea domeniului turistic și agroturistic în Comarnic 

a) Comarnicul face pași importanți spre dezvoltarea turistică a așezării. În luna martie 

2019, membrii Consiliului Local Comarnic au aprobat un Proiect de hotărâre privind 

demararea procedurii de întocmire PUZ în vederea dezvoltării unei zone agroturistice 

în vecinătatea pășunii Mezdrea. Unul dintre investitori este nimeni altul decât Gică 

Popescu, marea glorie a fotbalului românesc. Fostul căpitan al echipei de fotbal FC 

Barcelona  dorește construirea aici a unor domuri geodezice ce vor face parte dintr-un 
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complex turistic de 5*, funcțional pe tot timpul anului, intitulat ”Comarnic Glamping 

Resort”. 30 de astfel de domuri ar urma a fi  construite, așadar, pe dealurile înalte ale 

orașului, cu o capacitate de cazare de peste 90 de persoane. Resortul va include și un 

restaurant cu o capacitate de 200 de locuri.  Proiectul ar urma să aducă nenumărate 

beneficii pentru orașul nostru.  Firma constructoare va fi înregistrată la Comarnic, prin 

urmare taxele și impozitele vor suplimenta bugetul local al orașului. De asemenea, 

forța de muncă va proveni în cea mai mare parte tot din localitate, oferind oportunități 

pentru dezvoltarea economiei locale. Nu în ultimul rând, atragerea unui număr cât mai 

mare de turiști în zona noastră va conduce automat și la venituri mai mari colectate la 

bugetul UAT Comarnic.  

  
 

b)  În luna septembrie 2019, localitatea noastră a găzduit oaspeți de seamă de peste hotare, sosiți 

la Comarnic pentru a punele bazele unei viitoare înfrățiri între orașe. Este vorba despre 

oaspeți de peste Atlantic, membri ai Asociației de Înfrățire din orașul american Anacortes, 

statul Washington, și oficialități, în frunte cu d-na primar Laurie Gere.  Reprezentanții celor 

două orașe au căzut de acord asupra faptului că cele două localități trebuie să colaboreze, să 

dezvolte o relație frumoasă, menită să îmbunătățească domeniile agroturism, infrastructură, 

educație. 
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c) Un proiect important pentru promovarea turistică a orașului Comarnic a fost cel de 

prezentare a localității prin intermediul unui album foto-monografic-pe suport tipografic și 

digital- un material menit să surprindă atu-urile zonei în ceea ce privește atragerea 

vizitatorilor și a investitorilor. Proiectul a fost realizat în 2018, iar în anul 2019 a fost 

suplimentat numărul de broșuri de prezentare a orașului Comarnic, ca urmare a cererii mari 

venite din partea delegațiilor vizitatoare.   

 

  
 

2. Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluții e-guvernare 

a) Cetățenii orașului Comarnic au la dispoziție mijloace moderne ale tehnologiei informației și 

telecomunicațiilor pentru plata taxelor și impozitelor: prin intermediul sistemului P.O.S de la 

casieria instituției; prin OP în contul Primăriei de la Trezorerie, iar în curând va fi disponibilă și 

plata online prin platforma online „ghiseul.ro”.  

b) În 2019 a fost achiziționat un sistem informatic de management integrat al activității din cadrul 

Primăriei Comarnic, menit să optimizeze activitatea instituției prin introducerea unor soluții 

informatice performante care să aducă un aport valoric important în cadrul instituției.  Spre exemplu, 

informațiile rolului fiscal aferente fiecărui contribuabil vor fi coordonate cu cele înscrise în rolul 

agricol național, atribuite persoanei respective.   

 

3. Colectare Selectivă.   Se fac pași importanți în ceea ce privește colectarea selectivă a gunoiului pe 

raza orașului Comarnic. În anul 2019 s-au achiziționat 4 platforme de colectare selectivă, cu câte 

3 compartimente fiecare, ce au fost amplasate în toată zona centrală a localității. Demersul are ca 

scop responsabilizarea cetățenilor privind protejarea mediului înconjurător prin reciclarea gunoiului 

produs de fiecare gospodărie din localitate.   
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IV. Activități pentru tinerii și vârstnicii cetățeni și implicarea lor în comunitate 

a) Orașul Comarnic se confruntă, de mulți ani, deja, cu migrarea tinerilor din localitate către marile 

orașe, cauzată de lipsa locurilor de  muncă destinate în special persoanelor cu studii superioare 

sau de oferta limitată în ce privește petrecerea timpului liber. Suntem conștienți de faptul că 

această categorie de vârstă trebuie atrasă și implicată în activitățile din orașul Comarnic, prin 

urmare, pe parcursul anului 2019 tinerii din localitate au avut posibilitatea să participe la 

numeroase activități culturale, sportive și de protecție a mediului, precum campanii de 

ecologizare a spațiilor verzi.  

              

b) De asemenea, cu ajutorul Asociației „Om pe munte”, în 2019 am transformat Refugiul Florei 

într-un adevărat reper montan pentru tineri, care pot organiza aici, oricând, activități social-

educative.  
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c) În plus, elevii și preșcolarii din Comarnic au beneficiat de 1 Iunie 2019 - Ziua Copilului și de 

sărbătorile de iarnă din Decembrie 2019, de mici daruri oferite de autoritățile locale, menite să le 

bucure aceste zile speciale pentru cei mici.   

                   

V. Protecția socială 

1. Ca o noutate pentru orașul nostru, prima ediție a campaniei umanitare „Încă un copil 

fericit de Crăciun” s-a derulat în luna Decembrie 2019, la Comarnic. Din dorința de a 

bucura zeci de copii din oraș, cu situații financiare mai puțin plăcute, angajații Biroului 

Asistență Socială, din cadrul Primăriei Comarnic, au făcut apel la oamenii cu suflet pentru a 

pregăti cadouri surpriză pentru 35 de minori cu vârste cuprinse între 3 și 17 ani. 

Comărnicenii au contribuit la campanie, donând daruri necesare prichindeilor din oraș: 

hăinuțe, încălțăminte, jucării, rechizite, dulciuri, produse de îngrijire personală. Startul 

campaniei a fost dat chiar de funcționarii din administrația publică locală, care au venit, 

fiecare, în ajutorul unui copil de pe lista Moșului. Înainte de Crăciun, darurile pregătite cu 

mult drag au fost distribuite  copiilor cu nevoi financiare din Comarnic, exact la timp pentru 

ca aceștia să se bucure de sărbătoarea Nașterii Domnului.  
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2. În ceea ce privește categoria vârstnicilor cu venituri mici din Comarnic și a persoanelor 

încadrate în grad de handicap, ne-am străduit ca și în anul 2019 să venim în sprijinul acestora 

prin măsuri menite să le ușureze viața. Astfel, am aprobat aproximativ 800 de cereri de 

acordare lemne de foc pentru cetățenii cu venituri mici din oraș.  

 

 
 

VI. Agrement, sărbători, cultură, sport 

Și în anul ce s-a încheiat am acordat sprijin Asociațiilor Culturale din oraș pentru a-și 

desfășura activitățile și a dezvolta latura cultural-artistică a localității. Menționăm că toate asociațiile din 

oraș beneficiază de condiții egale de accesare a fondurilor nerambursabile din bugetul local.  

Prin urmare, anul 2019 a fost unul de dezvoltare culturală la Comarnic, unde au avut loc 

numeroase evenimente cultural-artistice și sportive ce au ridicat notorietatea orașului la nivel național și 

internațional. Amintim o serie de evenimente ce au avut loc anul trecut în orașul Comarnic:  

 Sărbători Pascale, dedicate celor mai mici comărniceni, ce au inclus concursuri de 

pictură icoane pe lemn și sticlă, pictură pe ouă și Vânătoarea ouălor de Paște.  
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 „Festivalul Coralelor”, un eveniment internațional la care au luat parte delegații din 

Franța și Spania, care au susținut, împreună cu Corala „Martha Bibescu” din Comarnic, 

două concerte de marcă, în orașul nostru și la Castelul Peleș din Sinaia.  
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 Campionatul Național de Orientare, un eveniment sportiv cu etapă de ranking 

mondial, la care au participat zeci de sportivi din țară și străinătate.  

                     

 

 „Zilele Culturale de la Schitul Lespezi” – eveniment cultural de amploare la care au 

luat parte scriitori, muzicieni, artiști din București, Ploiești, Brașov, Câmpina.  
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 Festivalul  In Memoriam „Iulică Baradache” , ediția I- spectacol de folclor și tradiții 

     

     

 „Festivalul Copiilor”, un eveniment realizat în  premieră la oraș, dedicat celor mai mici 

comărniceni 
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 Lansări de carte, spectacole, concursuri de istorie, muzică sau cultură generală. 
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Am marcat cum se cuvine, și în 2019, sărbătorile importante creștine de peste an: Sfintele Paște 

și Nașterea Domnului, prin evenimente specifice, spectacole susținute de copiii din oraș.  

Nici domeniul sportiv nu a fost dat uitării. În 2019 am acordat din nou sprijin Asociațiilor 

sportive pentru a stimula participarea copiilor comărniceni la diferite competiții la nivel județean, 

național și internațional. Iar rezultatele acestora nu s-au lăsat așteptate, pentru că micuții sportivi ne-au 

reprezentat cu onoare orașul și s-au întors acasă cu premii importante.  
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În plus, echipa de fotbal a localității: „Olimpia” Comarnic, se menține pe locurile fruntașe în 

clasamentul Ligii C Prahova, Seria Câmpina. Echipa locală de fotbal a luat naștere după ce PRIMĂRIA 

COMARNIC a devenit proprietarul terenului de fotbal “Vulturul”, recuperând astfel o datorie pe care 

societatea o avea către UAT Comarnic, în valoare de aproape 370.000 lei (3,7 miliarde lei vechi). 

Terenul a fost amenajat corespunzător prin lucrări în valoare de aprox. 50.000 lei, după care a fost pus la 

dispoziţia asociaţiilor sportive din localitate. Fotbalul a renăscut astfel la Comarnic, pentru că, în 

prezent, echipa de fotbal ”Olimpia Comarnic” își desfășoară aici meciurile  și antrenamentele, 

beneficiind de sprijinul suporterilor.  
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VII. Dialog permanent. Transparență 

Întregul nostru mandat se bazează pe deschidere față de nevoile comunității și transparență privind 

deciziile și acțiunile desfășurate. De aceea, ușa noastră este mereu deschisă tuturor cetățenilor orașului. 

De asemenea, frecvent ne deplasăm în cartierele orașului pentru a urmări stadiul lucrărilor și a asculta 

nevoile locuitorilor. Iar împreună cu aparatul meu de specialitate facem demersurile pentru a rezolva 

toate problemele cu care se confruntă oamenii.  

    

 

Pentru a asigura o bună informare a cetățenilor orașului, le punem la dispoziție platformele online : 

site-ul primăriei Comarnic – www.primariacomarnic.ro  și pagina de social-media 

www.facebook.com/primariacomarnic, unde sunt publicate frecvent toate informațiile de interes public, 

precum și anunțurile sau afișele de promovare a deferitelor evenimente/manifestări.  

 

VIII. Alte aspecte esențiale pentru dezvoltarea comunității 

Orașul Comarnic se află într-un proces de dezvoltare care se întinde pe o durată mai îndelungată de 

timp, de aceea, și în anul ce urmează, ne propunem, ca obiective principale : 

 continuarea proiectelor de investiții în infrastructură, 

 atragerea investitorilor în vederea înființării de noi locuri de muncă pentru populația 

orașului, 

 finalizarea sistemul de canalizare al orașului,  

 realizarea Planului Urbanistic General al orașului 

 întocmirea Strategiei de Dezvoltare a orașului Comarnic pentru perioada 2020-2025 

http://www.primariacomarnic.ro/
http://www.facebook.com/primariacomarnic
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Printre obiectivele secundare stabilite pentru anul 2020 se numără:  

-înființarea de căsute pentru comercializarea de produse tradiționale din zona Comarnicului, în 

apropierea Popas Cernica.  

-înființarea de Case de tip familial la Comarnic, pe un teren de 1371 mp pe care îl dăm în 

administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 

  

Vă mulțumim pentru sprijinul și înțelegerea acordată în decursul anului 2019, pentru răbdarea cu 

care ne-ați răsplătit în așteptarea finalizării proiectelor de dezvoltare începute și aflate încă în derulare. 

Vă asigur, încă o dată, de faptul că toate acțiunile pe care le întreprindem sunt în interesul locuitorilor 

acestui oraș, având ca scop dezvoltarea durabilă a localității.  

Trebuie să recunoaștem că situația financiară a UAT Comarnic a constituit un impediment în ceea ce 

privește proiectele de investiții derulate până în prezent, dar, cu sprijinul unor finanțări venite din partea 

Consiliului Județean Prahova și de la Guvernul României, am reușit să îmbunătățim, cel puțin parțial, 

aspectul orașului.  

Este important să știți că suntem determinați să finalizăm toate lucrările începute la nivelul 

localității, dar, pentru a le duce la bun sfârșit, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră! 

 

                    Vă mulțumim! 

 

 

             PRIMAR                                                           

        Sorin Nicolae Popa                                                         

 


