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Documentul de față a fost elaborat in cadrul proeictului “Dezvoltarea capacității de planificare 

strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 

27520”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea 

Capacității Administrative 2007-2013. Obiectivul general al proiectului este întărirea capacităţii 

administrative a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. În acest sens proiectul își 

propune, pe termen lung dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul oraşelor din 

România. 

Strategia de Dezvoltare Durabilaa Orașului Scornicesti 2015-2020, realizată sub îndrumarea experților 

MDRAP, devine parte a rezultatelor proiectului, obținute în cadrul Regiunii de Dezvoltare SV. 

 

Strategia de Dezvoltare Durabila a Orașului Scornicesti 2015-2020 a fost elaborată, respectând 

principiile Egalității de Șanse, propunându-și intervenții pe termen lung prin care sa asigure politicile şi 

practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent 

de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, 

vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, 

precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei 

sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte 

domenii ale vieţii publice. 
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SITUAREA IN TERITORIUL JUDETEAN 

ISTORIC 

 

Pe teritoriul Scornicestiului (în satele Mogosesti, Jitaru si Constantinesti) au fost 

descoperite urme de cultura materiala din neoliticul tarziu (cultura Sălcuța) si din epoca de 

inceput a bronzului (cultura Glina). De asemenea au mai fost descoperite doua asezari getice 

(sec. 2 - 1 î. Hr.), necropola daco-romana (sec. 3 d.Hr.) si un cimitir medieval romanesc. În satul 

Teius s-a descoperit un valoros tezaur de cca. 6000 monede de argint din care circa 2 000 emise 

in Tara Romaneasca in timpul lui Vladislav I si al lui Radu I. 

Primul document scris pe 10 decembrie 1505 sub Radu cel Mare Voievod arata intrarea 

lui Badea din Suica si fiilor sai in satul Suica pe Neagra (Negrișoara) care le fusese daruit de 

catre Vlad Calugarul (1482-1495). 

La 16 septembrie 1519 este atestat satul Negreni, satele Scornicesti și Tătărăi aflate pe 

locurile unde s-a construit orasul Scornicesti. 

În 1821 Tudor Vladimirescu traverseaza localitatea in drumul lui catre Bucuresti, multi 

localnici urmandu-l.Se spune ca revoluționarul ar fi înnoptat in apropiere, piroanele cailor putand 

fi gasite si azi; de aici numele de Drumul lui Crai. 

La 26 ianuarie 1918 se naste la Scornicești Nicolae Ceausescu (sef al statului între 1965 

și 1989). 

Prin Legea administrativ teritoriala nr. 2 din 16 februarie 1968 prin care au fost 

reînfintate judetele, Scornicestiul a dobandit configuratia administrativa de astazi. 

În anii '70-'80 Scornicestiul trece printr-un amplu proces de modernizare, industrializare, 

sistematizare și introducere de noi facilitați necesare ridicarii la rangul de oras. 

În 1979 echipa de fotbal locala, FC Olt, promoveaza in liga I din fotbalul romanesc. 

În mai 1989 Scornicestiul este declarat oras împreuna cu satele componente. 

În anul 2003 Scornicestiul apare in prim planul presei nationale odata cu scandalul 

transformarii Spitalului Orasenesc in Spital de Pneumoftiziologie. 
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 Orasul SCORNICESTI face parte din cele 8 orase ale judetului Olt , este situat in partea 

central- nordica a judetului , la o distanta de 22 km de municipiul Slatina si 45 km fata de orasul 

Pitesti .  

El ocupa o suprafata de 16877 ha , ceea ce reprezinta 3% din totalul suprafetei judetului 

Olt , iar populatia sa de 12634 locuitori la nivelul anului 2005 , reprezinta 2,6 % din totalul 

populatiei judetului. 

 

 

 

 Scorniceștiul este împărțit în următoarele sate (cartiere): 

- Scornicești, centrul civic al localitatii, aici fiind localizate cele aproximativ 70 de 

blocuri de locuit (circa 1600 de apartamente), principalele institutii publice ale orasului si zonele 

de comert si industrie. Tot in zona centrala se poate vizita casa natala a lui Nicolae Ceaușescu. 

-  Piscani. Satul este traversat de DJ703C si de paraul Plapcea Mica. In aceasta zona a 

orasului sunt amplasate statia de sortare a deseurilor, statia de epurare a apelor uzate si mai multe 

parcuri de centrale fotovoltaice. 
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-  Negreni. Satul se afla de-a lungul DN65 si de-a lungul paraului Negrisoara. 

- Jitaru. Satul se afla de-a lungul DN65, fiind traversat de paraurile Plapcea Mica, 

Plapcea Mare si Mogosesti. 

 -  Mogosesti, Constantinesti. Satul este traversat de Plapcea Mare, pe malurile careia 

este situat conacul (monument istoric) care i-a apartinut astronomului Nicolae Coculescu. 

-  Șuica.Este dispus de-a lungul paraului Suica, pe acest curs de apa fiind amenajat un lac 

de acumulare si agrement. 

-  Teiuș. Satul este situat pe platoul ce domina valea paraului cu acelasi nume, curs de 

apa care, de asemenea, formeaza un lac de acumulare. 

- Rusciori. Se afla pe DJ703C si pe valea Plapcei Mici in partea de nord a 

Scornicestiului. 

 - Bircii.Chițeasca.Mărgineni.Mihăilești. 

CULTURA  

Pe teritoriul orasului se afla Casa de cultura și Biblioteca oraseneasca, muzeul a fost 

desfiintat, aceeasi soarta avand-o și cinematograful. Cunoscutul ansamblu folcloric Calusul 

Scornicesti, la care au activat de-a lungul timpului numerosi interpreti si dansatori, are acum doar 

sectie pentru juniori. Traditia calușului este totusi prezenta in fiecare an la sfarsitul lunii iulie in 

timpul festivalului „Sărbătoarea pâinii”, festival de muzica si dansuri populare dedicat incheierii 

recoltatului graului. 
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Biserici monument istoric: 

- Cuvioasa Paraschiva (de lemn) - Rusciori - 1885 

- Cuvioasa Paraschiva - Mihăilești-Popești - 1854 

- Cuvioasa Paraschiva - Șuica - 1810 

- Adormirea Maicii Domnului - Teiuș - 1866 

 - Sfântul Nicolae - Negreni - 1871 

- Sf. Haralambie (ruine) - Constantinești - 1818 

 - Cuvioasa Paraschiva - Tătărăi - 1817 

  - Intrarea în biserică - Șuica - 1830 

  - Sf. Constantin - centru. 
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TURISM 

 Casa natala a fostului presedinte Nicolae Ceausescu este singurul monument turistic 

valorificat. . 

 

.La 15 km N de Scornicesti este padurea Seaca - rezervație de vanatoare, care ofera 

posibilitati de cazare in fosta cabana de protocol. Tot în zona padurii Seaca se afla bisericile de 

lemn Seaca si Cornățel, monumente istorice din secolele 15-16. 
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Pe malul lacului Rusciori, la 5 km N de centrul orașului, se afla complexul turistic 

"Rusciori" care oferă atat cazare cat și restaurant și lac de pescuit. De asemenea, pe lacurile 

Șuica și Teiuș se practica de asemenea pescuitul sportiv 

 

- Hotelul "President", situat in apropierea DN65 (E574) , caruia i se adauga o serie de 

hanuri și moteluri asigura cazarea în zona. 

 

  Teritoriul administrativ al orasului SCORNICESTI este strabatut de paraurile: Plapcea 

Mare, Plapcea Mica ,Negrisoara ,valea Stuparului, valea Mogosestilor ,canalul Suica , cu 

afluentii lor naturali ( vai naturale care au apa numai cand ploua ).  

Legatura cu resedinta judetului-municipiul Slatina- este asigurata de drumul judetean 

DJ703C si de drumul national D.N. 65 (E574) Pitesti – Craiova.  

Cea mai apropiata statie de cale ferata este gara POTCOAVA .. 

 Drumurile principale din orasul SCORNICESTI care fac legatura cu comunele vecine 

sunt : 

 -DN 65 care strabate teritoriul administrativ al orasului SCORNICESTI de la vest la est si 

faciliteaza legatura cu comunele PRISEACA ,VALEA MARE,OPTASI-MAGURA , 

TATULESTI , precum si cu orasele din vecinatate SLATINA si PITESTI; 
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 -DJ 703C care strabate localitatile SCORNICESTI, PISCANI , RUSCIORI , 

MARGINENI- SLOBOZIA , BALTATI realizand legatura cu comunele Poboru si Potcoava , 

ambele din judetul Olt;  

 -DJ 657D care strabate localitatile TEIUS, SUICA, NEGRENI,CHITEASCA, BIRCII, 

realizand prin DJ703C legatura cu celelalte localitati componente ale orasului SCORNICESTI si 

prin DC58 cu comuna TATULESTI si direct cu localitatea de resedinta-SCORNICESTI;  

 -DC192(fost DJ657, acum declasat ) care traverseaza localitatile MOGOSESTI si 

CONSTANTINESTI si face legatura prin DN65, cu celelalte localitati componente ale orasului 

SCORNICESTI;  

 -DC 58 care face legatura intre localitatile SCORNICESTI si SUICA si comuna 

TATULESTI;  

 -DC 75 care traverseaza localitatea MIHAILESTI-POPESTI si face legatura cu DN65 si 

DJ703C;  

 -DJ657 care traverseaza numai extravilanul din zona nord-vestica a teritoriului 

administrativ a orasului SCORNICESTI si face legatura cu comunele OPORELU, CUNGREA si 

POBORU.  

 Teritoriul administrativ al orasului SCORNICESTI se invecineaza cu : 

- la nord : comunele SPINENI si POBORU,  

 

- la nord-est : comuna TATULESTI;  

 

- la est :comunele OPTASI-MAGURA si CORBU ;  

 

- la sud :comuna BALTENI si orasul  POTCOAVA ; 

 

- la vest : comunele PRISEACA ,OPORELU si  VALEA MARE; 

 

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

       CARACTERISTICILE RELIEFULUI 

  - GEOMORFOLOGIA 
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 Din punct de vedere morfologic perimetrul face parte din unitatea geomorfologica « 

Podisul Getic », respectiv din subunitatea acestuia « Platforma Cotmeana ».  

 

Pe teritoriul administrativ al orasului SCORNICESTI se intalnesc doua unitati de relief si 

anume:  

*unitatea de lunca  

*unitatea de platforma . 

Lunca s-a dezvoltat in lungul paraului Plapcea Mica sub forma unui culoar cu latimea de 

0,5-1 km.  

Platforma prezinta fenomene ondulatorii slabe, are o panta usoara pe directia nord-sud si 

are cota mai ridicata cu 30-40 cm peste nivelul luncii .Ea este multiplu fragmentata de vai 

formate prin eroziunea depozitelor.  

Racordarea platformei cu lunca este realizata prin pante cu o inclinare de 15-300, in 

general stabile datorita vegetatiei ce creste pe ele.  

 - GEOLOGIA  

 Din punct de vedere geologic pe teritoriul orasului SCORNICESTI se intalnesc 

formatiuni de varsta cuaternara si romaniana . 

Romanianul a carui grosime de strate variaza intre 100-150m este constituit din marne 

cenusui inchis si argile cenusii cu intercalatii de nisipuri.  

Formatiunile de varsta cuaternara sunt reprezentate de : 

*pleistocen inferior prezent prin : 

-orizont inferior -strate de CANDESTI, constituit din alternante de argile cu pietrisuri si 

nisipuri ,  

-orizont superior –strate de Fratesti, constituit din nisipuri , pietrisuri si bolovanisuri ;  

*pleistocen mediu , constituit din depozite argiloase prafoase ;  

*pleistocen superior, constituit din pietrisuri si nisipuri acoperite de prafuri nisipoase 

argiloase ; 

*halocen, constituit din nisipuri ,pietrisuri si bolovanisuri in general colmatate cu material 

fin prafos,argilos, peste care exista o cuvertura din argile , nisipuri argiloase si maluri .  
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RETEAUA HIDROGRAFICA  

- HIDROGEOLOGIA  

 Din punct de vedere hidrogeologic in zona orasului SCORNICESTI se intalnesc 

urmatoarele orizonturi acvifere : 

-freaticul ; 

-acviferul de medie adancime . 

 Freaticul este prezent in depozitele aluvionare de lunca , apare la adancimi mici -0,50-3,0 

m si are debite intre 0,1 si 0,4 l/s. .  

 

 Acviferele de adancime cantonate in stratele de Candesti si in depozitele levantine sunt 

cele mai importante din punct de vedere al resurselor de alimentare cu apa potabila a 

locuitorilor.Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimi cuprinse intre 30-33m la nord de 

satul TEIUS  si la 10 m in zona fostui complex AVICOLA. Spre sud puturile existente 

demonstreaza caracterul ascensional al apei. Singurul impediment ce trebuie luat in considerare 

este caracterul lenticular al acestor straturi acvifere direct legate de prezenta sau absenta liantului 

argilos prafos , fapt care conduce la variatii mari a debitelor chiar la distante de cateva sute de 

metri .  

Valorificarea acestei surse de apa potabila de adancime , insemnate, este realizata prin 

sistemul de alimentare cu apa centralizat existent .  

  - HIDROGRAFIA 

Reteaua hidrografica din zona are o directie generala de curgere nord-vest spre sud- est , 

impusa de structura geografica .  

Reteaua hidrografica din zona are o directie generala de curgere nord – vest si sud – est, 

impusa de structura geografica. 

 Reteaua hidrografica este formata in principal din paraul Plapcea, respectiv bazinul 

hidrografic al raului Vedea. 

Principalii colectori ai zonei sunt: 

µ Paraul Plapcea Mica, care delimiteaza si uneori intersecteaza 

intravilanul localitatilor: Rusciori, Scornicesti, Piscani si Jitaru; 
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µ Paraul Plapcea Mare, care delimiteaza intravilanul localitatilor 

Constantinesti si Jitaru; 

 

 

µ Paraul Negrisoara, care delimiteaza si uneori intersecteaza 

intravilanul localuitatilor Negreni si Chiteasca; 

µ Valea Stuparului care delimiteaza si uneori intersecteaza 

intravilanul localitatii Suica; 

µ Valea Mogosestilor care delimiteaza si uneori intersecteaza 

intravilanul localitatii Mogosesti; 

 

In vederea prevenirii inundatiilor, precum si a satisfacerii necesarului de apa pentru 

irigatii, pana in anul 1990 au fost create si utilizate 5 lacuri de acumulare pe cursurile 

urmatoarelor ape: 

¯ Rusciori pe paraul Plapcea Mica; 

¯ Teius pe valea Teiusului; 

¯ Suica pe valea Stuparului; 

¯ Piscani pe valea Aruncaturii; 

¯ Negreni pe paraul  Negrisoara. 

 

In prezent apele acestor lacuri se utilizeaza uneori pentru irigatii, si mai mult pentru 

agrment. 

Dintre acestia numai paraul Plapcea Mica a fost regularizat din zona sudica ce 

delimiteaza intravilanul localitatii SCORNICESTI si pana la intersectia cu DN65 . 

 CLIMA  

Clima judetului Olt apartine tipului temperat-continentala , cu o nuanta mai umeda in 

partea de nord si mai arida in sud.  

Din punct de vedere climatic, zona analizata prezinta urmatoarele constante ale 

climei,inregistrate la statia meteorologica Slatina in anul 2005 :  

-temperatura aerului : 
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. media lunara a anului a fost de +10,70 C ;  

. media lunara cea mai coborata s-a  

inregistrat in luna martie – 150C ;  

. media lunara cea mai ridicata a fost in  

luna august + 350 C ;  

-precipitatii atmosferice : 

 

. media cantitatii lunare a fost de 83,25 mm  

.cantitatea anuala a fost de 999,1 mm ;  

presiunea atmosferica :  

. media lunara a anului a fost de 996,60 mb,  

in conditiile:  

*unei minime lunare de 971,17mb in luna 

aprilie si a  

*unei maxime lunare 1021,80 mb  

inregistrata in luna februarie .  

CARACTERISTICILE GEOTEHNICE  

Stratificatia terenului prezinta un accentuat caracter de neuniformitate in zona de lunca si 

este uniforma in zona platformei .Neuniformitatea litologica determina variatia parametrilor 

geotehnici ai terenului si se evidentiaza mai ales in zona de lunca. 

Caracteristicile fizice si mecanice ale terenului sunt prezentate pe tipuri astfel:  

a)Argila, argila nisipoasa si argila prafoasa – depozite ce apar la suprafata in zona de 

lunca ; se precizeaza raspandirea lor discontinua . 

b) Complexul aluvionar grosier al luncii  

 

b.1). Pietris cu nisip – cu slab liant argilos prafos  

b.2). Nisip cu diferite granulatii  

c.) Complexul argilos de pe platforma  

Din punct de vedere geoconstructiv in orasul SCORNICESTI se intalnesc mai multe zone 

cu conditii de fundare diferite.  
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Pentru fiecare localitate in STUDIUL GEOTEHNIC este prezentata plansa independenta 

cu zonare geoconstructiva . 

RISCURI NATURALE  

Din punct de vedere geoconstructiv in intravilanul orasului SCORNICESTI se 

delimiteaza cinci zone : 

Zona cu teren plan sau usor inclinat, stabil, cu nivelul panzei freatice pana la 5m 

adancime, se intalneste in cea mai mare parte a teritoriului intravilan. Litologic, in aceasta zona 

se intalnesc argile contractile raspandite in sectorul inalt (podis) sau pe vai si depozite grosiere ( 

nisipuri si pietrisuri) frecvente in luncile vailor ce fragmenteaza perimetrul.  

 

In conditiile geotehnice prezentate se pot construi cladiri cu P+1E sau mai multe niveluri 

cu masuri usoare , pentru diminuarea sau chiar eliminarea efectelor contractiei si umflarii 

conform normativului NE0001-96, sau fara masuri pentru terenuri constituite din nisipuri medii-

grosiere si pietrisuri.  

In conditiile geotehnice prezentate se pot construi cladiri cu pana la P+10 cu masuri 

usoare , pentru diminuarea sau chiar eliminarea efectelor contractiei si umflarii conform 

normativului NE0001-96, sau fara masuri pentru terenuri constituite din nisipuri medii-grosiere 

si pietrisuri.  

Zona cu terenuri in panta si cu denivelari moderate este localizata pe unii versanti. 

Depozitele ce intra in alcatuirea terenului sunt reprezentate prin formatiuni de panta , argile si 

pietrisuri cu nisipuri.  

Din punct de vedere al posibilitatilor de construire in aceasta zona se recomanda 

constructii cu maxim P+1E cu masuri de complexitate medie si mare ( drenaje, lucrari de 

sustinere,etc.) in functie de conditiile geotehnice si hidrogeologice de pe fiecare amplasament 

stabilite prin lucrari de teren si laborator. 

Zona cuprinde terenuri cu panta mare , cu un potential accentuat de alunecare. Arealele 

cu risc la alunecare apar in general in extravilan . 
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CAPITOLUL II. INDICATORI DE REFERINȚĂ PRIVIND SITUAȚIA 

ACTUALĂ 

SUPRAFAȚA ADMINISTRATIVĂ 

 

Orașul SCORNICESTI ocupă o suprafaţă de 16877 hectare(5,89% din suprafaţa totală a 

Judeţului OLT), din care cea mai mare suprafață 83,16% o reprezintă terenul agricol . 

După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de peste 86% de 14% 

proprietari privați, în timp ce terenul neagricol este deținut într-o proporție de peste 30,88.% de stat. 

Tabel nr.1- Impărțirea suprafeței administrative, după forma de proprietate 

Specificaţie 
Teren agricol Teren neagricol Total 

ha % ha % ha 

Proprietate publica a UAT 13239 86 365 30,88 13604 

Proprietate privată a UAT 817 14 2456 69,12 3273 

TOTAL 14056 100 2821 100 16877 

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria SCORNICESTI 

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

administrative a orașului  s-a modificat, terenul intravilan ajungand in anul 2014 la 1796 ha după 

cum se poate observa din datele prezentate mai jos, mici variații înregistrându-se la categoria vii 

și livezi, pasuni si fanete, teren arabil, teren neproductiv. 

Tabel nr.2 - Evoluția terenului pe categorii de folosință 

Categorie de folosință 
Suprafața (ha / km) 

An 2014 An 2013 An 2012 An 2011 An 2010 

Teren agricol, din care: 12831 12831 13440 13440 13440 

- arabil 11165 11165 11322 11322 11322 

- pășuni și fânețe 1433 1433 1630 1630 1630 

- vii și livezi 233 233 488 488 488 
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Păduri si alte terenuri cu 

vegetație forestieră 
1615 1615 1615 1615 1615 

Ape și bălți 140 140 140 140 140 

Teren intravilan 1796 1796 1182 1182 1182 

Drumuri (km) 301 310 301 301 301 

Neproductiv 194 194 199 199 199 

Suprafața totală 16877 16877 16877 16877 16877 

Sursa- Biroul Urbanism Primăria SCORNICESTI 

 

Suprafața agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte 14627 ha( 

86.00%), pășuni și fânețe 1626 ha (11.11%) și vii si livezi 238 ha (1,62 %). 

 

Fondul forestier acoperă 1615 hectare, ocupând locul doiin structura suprafeței administrative a 

orașului 11.04% din totalul suprafeței administrative și este reprezentată de păduri și alte terenuri 

cu vegetație forestieră.  

 

Luciul de apa care se află pe întinderea orașului SCORNICESTI este de 140 hectare, 

reprezentând 0,82% din suprafața totală a orașului și este alcătuit din bălț 

 

•    Intravilanul localității 

 

Terenul intravilanal orașului SCORNICESTI ocupă în prezent o suprafaţă de1796 hectare 

(11,7 % din total suprafață administrativă). 

Planul Urbanistic General al orasului Scornicesti (PUG) a fost actualizat in anul 2007 si astfel 

suprafata intravilana a crescut  cu 613 hectare fata de PUG-ul aprobat in anul 1990.Analizand datele 

celor doua PUG-uri (1990 si 2007), extinderea suprafetei intravilane este rezultatul cresteri a 

suprafetei destinate zonelor pentru locuinte,unitati agro-zootehnice,spatii 

verzi,sport,agrement,protectie. 

Tabel nr.3 - Bilanțul teritorial intravilan  

ZONE FUNCTIONALE An 2014 An 2006 
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Suprafata 

(ha) 

Procent (% 

) din total 

intravilan 

Suprafata 

(ha) 

Procent (% ) din total 

intravilan 

Locuinte si functiuni 

complementare 
248,4588 13,84 167,4937 14,17 

Unitati industriale si 

depozite 
28,85 1,6 6,84 0,58 

Unitati agro-zootehnice 55,1201 3,07 5,3088 0,45 

Institutii si servicii de 

interes public 
39,2475 2,18 9,09756 0,77 

Cai de comunicatie si 

transport (rutier) 
149,9496 8,35 131,00 11,08 

Spatii verzi, sport, 

agrement, protectie 
19,7399 1,10 1,62 0,14 

Constructii tehnico-

edilitare si zone protectie 
9,79 0,55 0,35 0,03 

Gospodarire comunala, 

cimitire 
13,355 0,75 4,29 0,36 

Destinatie speciala     

TOTAL INTRAVILAN 1795,8530 100,00 1182 100,00 

Sursa: PUG 1990,PUG 

2007     

 

• Fondul locativ  

Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate, 

inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, veterani, case 

speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi alte încăperi 

locative în alte construcţii utile pentru locuit. 

Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel: 
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 fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în deplină 

administrare gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ municipal care se află în 

proprietatea raionului (oraşului), municipiului, precum şi fondul care se află în administrarea 

gospodărească a întreprinderilor municipale sau în administrarea operativă a instituţiilor 

municipale; 

fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit individuale, 

apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele cooperativelor de 

construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea persoanelor juridice (create în baza 

proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor proprii; 

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

proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice şi private; 

proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea întreprinderilor 

mixte cu participare străină. 

Tabel nr. 4 - Evoluția fondului locativ din orașul SCORNICESTI in perioada 2010-2014 

An 
Total locuințe 

(numar) 

Total suprafață 

locuibilă  

(mp) 

Proprietate 

publică 

(numar) 

Proprietate 

privată 

(numar) 

2002 8421 582820 95 8326 

2010 8731 599760 163 8568 

2011 8731 599760 163 8568 

2012 8733 599900 163 8570 

2013 8790 602210 187 8603 

2014 8810 603610 187 8623 

Sursa: Birou Urbanism, Primăria SCORNICESTI 

 

• DEMOGRAFIE 

Conform datelor oficiale ale Recensamantului efectuat in anul 2011, populatia stabila a orasului 

Scornicesti insumeaza un numar de 11766 locuitori in scadere fata de anul 2002. 

Scădereanumărului populatiei se datoreaza in principal migratiei in strainatate si catre orasele 

invecinate care ofera mai multe oportunitati in ceeace priveste gasirea unui loc de munca. 
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Din totalul populatiei 5876 sunt de sex masculin (49 %) si 5890 sunt de sex feminin (51 %). 

Tabel nr.5 - Populația stabilă din mediul urban al judetului OLT 

Localitatea 
Populație stabilă (numar persoane) 

RPL 2011 

JUDET OLT 415530 

ORAS SCORNICESTI 11766 

MUNICIPIUL SLATINA 70293 

MUNICIPIUL  CARACAL 30954 

ORAS BALS 18164 

ORAS CORABIA 16441 

ORAS DRAGANESTI 10894 

COMUNA SCARISOARA 3002 

COMUNA VITOMIRESTI. 2282 

COMUNA RUSANESTI 4434 

Sursa: Recensământul populației 2011  

 

Densitatea populației în orașul SCORNICESTI este de locuitori 74,86 pe kmp, situându-

se sub media pe județ (88,38 locuitori/kmp). Conform recensământului efectuat în 2011, 

populația orașului Scornicești se ridică la 11.766 de locuitori, în scădere față de recensământul 

anterior din 2002, când se înregistraseră 12.679 de locuitori.[1] Majoritatea locuitorilor sunt 

români (91,36%). Pentru 8,61% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.[2] Din punct 

de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (91,01%). Pentru 8,62% din 

populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 

 

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

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

declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care informaţiile au fost 

colectate indirect din surse administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste 

caracteristici. 
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Impărțirea populației pe grupe de vârstă 

 

Tabel nr.6 - Populația din orașul SCORNICESTI pe grupe de vârstă 

Grupa de vârstă Nr. persoane Procent % 

sub 5 ani 571 5.2 

5 – 9 ani 571 5.2 

10-14 ani 593 5.4 

15-19 ani 604 5.5 

20-24 ani 1055 8.9 

25-34 ani 1022 8.6 

35-49 ani 3385 25.5 

50-59 ani 1516 13.8 

60-64 ani 681 6.2 

65-74 ani 978 8.9 

75-84 ani 648 5.9 

peste 85 ani 142 1.3 

TOTAL POPULATIE 11766 100 

Sursa: Recensământul populației 2011  

 

La nivelul țării, procesul de îmbătrânire a populației și scăderea natalității constituie 

principalii factori ai declinului populației. Fenomenul este reflectat în linii mari atât în mediul 

urban, cât și rural, mai ales pe termen lung.  

În orașul Scornicesti, ponderea cea mai mare în total populație este deținută de grupa de 

vârstă 35 – 49 de ani, respectiv 25.5%, ceea ce reprezintă un avantaj pentru dezvoltarea 

ulterioară a orașului întrucât există populație aptă de muncă. 

 

Referitor la gradul de îmbătrânire a populației, acesta este destul de ridicat, grupa de 

vârstă peste 60 de ani reprezentând mai mult de 30% din total populație.  

De asemenea, orașul se confruntă cu fenomenul de emigrare, fenomen amplificat odată 

cu intrarea României în Uniunea Europeană. 
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Starea civilă a populației din orașul SCORNICESTI 

 

Tabel nr.7 -Starea civilă a populației din orașul SCORNICESTI 

 

Orașul 

SCORNICESTI 

POPULATIA 

STABILA  

 

TOTAL 

S T A R E A    C I V I L Ă    L E G A L Ă STAREA 

CIVILA 

DE FAPT 

Persoane 

care traiesc 

in uniune 

consensuala 

Necasatorit(a) Casatorit(a) Vaduv(a) Divortat(a) 
Informatie 

nedisponibila 

      Ambele 

sexe 11766 4409 6104 958 287 8 122 

         Masculin 5876 2509 3042 196 123 6 61 

         Feminin 5890 1900 3062 762 164 - 61 

Sursa: Recensământul populației 2011 

 

In anul 2011 0,58% din totalul populatiei din Scornicesti erau casatoriti, dar un mic procent de 1,6% 

traiau in uniune consensuala. 

 

 

 

 

Tabel nr. 8 -Nivelul de educațiea populației din orașul SCORNICESTI 

 

Orașul 

SCORNICESTI 

POPULATIA 

STABILA 

DE 10 ANI  

SI PESTE  

 

TOTAL 

NIVELUL   INSTITUTIEI   DE   INVATAMANT    

ABSOLVITE 

Superior 
Post- 

liceal  

si de  

maistri 

Secundar 

Primar 

Fara scoala 

absolvita 

Total 

din care: 

Total 

Superior 
Inferior  

(gimnazial) 
Total 

din care: 
Universitar  

de 

 licenta 
Liceal 

Profesional 

si de  

ucenici 

Persoane 

analfabet 

Total, din 

care: 10646 727 724 67 8316 3736 1745 2835 1247 289 61 

Masculin 5276 344 343 23 4273 1912 1063 1298 511 125 15 
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Feminin 5370 383 381 44 4043 1824 682 1537 736 164 46 

Sursa: Recensământul populației 2011 

 

Tabel nr. 9 - Mișcarea naturală a populației (număr persoane) 

An 

Născuți vii Decedați Sporul natural 

Jud. 

OLT 

Oraș 

SCORNICESTI 

Jud. 

OLT 

Oraș 

SCORNICESTI 

Jud. 

OLT 

Oraș 

SCORNICESTI 

2010 3615 86 6493 134 -2878 -122 

2011 3356 97 6254 137 -2898 -98 

2012 3447 80 6460 140 -3013 -78 

2013 3237 89 6145 118 -2908 -67 

2014       

Sursa – INSSE Tempo online 

 

 

 

Starea de ocupare a forței de muncă și gradul de sarăcie 

Tabel nr. 10 - Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune 

CAEN Rev.2 (număr persoane) 

 

JUD. OLT 2010 2011 2012 2013 

TOTAL, din care 199000 136500 139800 135600 

AGRICULTURA, SILVICULTURA 

SI PESCUIT 78600 78200 80400 76600 

INDUSTRIE 29000 30600 30600 30400 

CONSTRUCTII 7200 7900 8200 7800 

COMERT CU RIDICATA SI CU 

AMANUNTUL 13800 14100 14500 15200 

TRANSPORT SI DEPOZITARE 5600 5700 6100 5600 

Sursa – INSSE Tempo online 
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Potrivit rezultatelor Recensamantului agricol 2010 peste 75% din locuitorii orasului Scornicesti 

lucreaza in agricultura. 

 

Tabel nr. 11 - Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul juridic al 

exploataţiilor agricole 

An 2010 ORAS SCORNICESTI JUDET OLT 

Total , din care: 4073 140060 

Exploataţii agricole fără personalitate 

juridică 
3957 134307 

Exploataţii agricole cu personalitate 

juridică 
116 5753 

Sursa – Recensământul agricol 2010 

 

 

 

Tabel nr. 12 - Numărul mediu al salariaților  

AN 
Oraș SCORNICESTI 

(număr persoane) 

JUD. OLT 

(număr persoane) 

2010 2114 60282 

2011 1972 61016 

2012 1923 63169 

2013 1685 62467 

2014   

Sursa – INSSE Tempo online 

Se poate observa că numărul persoanelor angajate din oraș este în scădere continuă deși la 

nivelul județului numărul persoanelor angajate a crescut. 

O cauză a scăderii numărului de persoane angajate este oprirea activității unor angajatori, alta 

fiind salarizarea mică care a condus la plecarea în străinătate unde se câștigă mai bine. 

Tabel nr. 13 - Evolutia numarului Şomerilor înregistraţi si Rata şomajului 

 Şomerii înregistraţi la din care: Rata Rata 
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şomajului şomajului 

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

 forţei de muncă (număr   

 (număr persoane) persoane)   

2010 14467 5502 8,2 6,6 

2011 11993 5022 6,9 5,8 

2012 13979 5527 7,7 6,3 

2013 14583 5514 8,2 6,4 

2014 14435 5514 8,1 6,4 

Sursa – INSSE Tempo online 

Sfarsitul anului 2008 si inceputul anului 2009 reprezinta perioada in care criza financiara a 

inceput sa se simta extrem de mult si sa produca efecte negative asupra economiei nationale si 

locale.Numarul populatiei somere a crescut si s-au produs modificari ale claselor de marime ale 

populatiei somere, precum si schimbari in distributia teritoriala. 

 

 

 

Tabel nr. 14 - Repartiţia pe clase de mărime a numărului populaţiei şomere,la nivel judeţean 

Perioada 

Nr. judeţe în 

clasa 

de sub 10000 

persoane 

şomere 

Nr. judeţe în clasa 

de 

10001 - 20000 

persoane şomere 

 

Nr. judeţe în clasele de 

20001 – 30000 şi peste 

30001 persoane 

şomere 

Sept. 2013 21 20(locul 28/tara) 1   1(Olt) 

Dec. 2013 17 23(locul29/tara) 2   1(Olt) 

Mar. 2014 18 22(locul 28/tara) 2    1(Olt) 

Iun. 2014 24 16 (locul/29tara) 2      4 (Olt, Bacău, Galaţi, Iaşi) 

Sept. 2014 21 19(locul30/tara) 
2    8 (Olt, Alba, Vâlcea, Argeş, 

Prahova, Galaţi, Iaşi, Bucureşti) 

Dec. 2014 20 20(locul30/tara) 2     14 (Olt, Hunedoara, Alba, 
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Cluj, Argeş, Vâlcea, Prahova, 

Brăila, Galaţi, Iaşi, Bacău, 

Suceava, 

Constanţa, Bucureşti) 

Sursa: date lunare de pe www.anofm.ro 

 

 

INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA EDILITARĂ 

• Căile de acces 

 

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN 65, care realizează legătura orașului 

Scornicesti cu municipiul Slatina și Pitesti, DJ 703 Ciuresti -Poganu  care străbate orașul de la 

sud la nord, intersectând DN 65 în interiorul localității. Aceste drumuri sunt foarte importante 

pentru circulaţie, importanţă sporită și de numărul mare de navetişti care folosesc aceste drumuri. 

Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local Scornicesti, este 

în prezent în lungime de aproximativ 140,29 km, din care 48  km drumuri și 8,17 km trotuare. 

 

Tabel nr.15 - Structura rețelei de străzi mici, parcări, trotuare din orașul Scornicesti 

 

Categorie drum 

 

Număr 

 

Total km 

drumuri 

 

 

Total  km 

trotuare 

 

Total km alei 

pietonale 

Număr 

locuri de 

parcare 

Drum comunal 132 48 - - - 

Drum vicinal 9 84,09 - - - 

Străzi 26 8,20 8,17 - 740 

TOTAL 167 140,29 8,17 - 740 

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Scornicesti 

Starea tehnică a drumurilor în localitatea Scornicesti este precară, 43,5% din drumuri 

fiind asfaltate. Practic, cea mai mare parte din drumuri nu este modernizată, drumurile sunt 

pietruite, cu balast sau balast în amestec cu pietriș și se încadrează in categoria de trafic ușor. 

http://www.anofm.ro/
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Accesul pietonal este slab dezvoltat, nu sunt amenajate trotuare decât pe 8,17 km, acostamentele 

sunt în marea majoritate din pământ înierbat.  

 

În ceea ce privește sistemul de colectare și evacuare ape pluviale aferent drumurilor, 

acesta este ineficient, deoarece este realizat din șanțuri de pământ, in mare parte colmatate. În 

aceste condiții, nu se realizeaza un drenaj corespunzător al apelor pluviale și prin urmare starea 

drumurilor este direct afectată. 

 

Tabel nr.16 - Detalierea structurii rețelei de drumuri din orașul Scornicesti 

Categorie 

drum 

Lungime drumuri (km) 

Total (km), 

Drumuri 

asfaltate 

Drumuri 

de 

pamant 

Drumuri  

din care: 

Reabilitate* / 

modernizate in perioada 

2008-2013 

Drum comunal 48 - 48 - 

Drum vicinal 84,09 52,97 31,12 13,90 

Străzi 8,20 8,20 - 3,3 

TOTAL 140,29 61,17 79,12 17,20  

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Scornicesti 

 

 

Transportul  

Transport feroviar în orașul Scornicesti nu există, cea mai apropiată stație feroviară fiind 

în orașul Potcoava la circa 16 km. 

Transportul public de persoane interjudeţean Scornicesti – celelalte localități vecine este 

asigurat de mai multi operatori SC Transbuz SR, cu mașinile din dotare- autocare, autobuze, 

microbuze. Pe teritoriul orașului sunt amenajate 18 stații de autobuz. 

 

Traficul staţionar 
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In prezent în oraș sunt amenajate doar 740 locuri de parcare în regim public. 

 

 

Alimentare cu apă si apă uzată 

• Rețeaua de alimentare cu apă 

Sursa de apă 

In orașul Scornicesti principala sursă de apă o constituie apa subterană, alimentarea cu 

apă realizându-se prin extragerea din puțuri de adancime. Exista 27 de puturi forate, insa in 

prezent doar 8 functioneaza, celelalte 19 puturi avand apa nepotabila (inisipate) 

 

Sistem de colectare si depozitare 

Apa extrasă din puțuri este colectată într-un rezervor de 2500 mc, capacitatea totala fiind 

de 2500 mc. Potabilizarea apei se face prin trecerea acesteia prin statia de clorinare inainte de 

depozitare. 

Stația de tratarea apei a fost dată în funcțiune în anul 2006 cu scopul de a asigura 

locuitorilor din Scornicesti apă potabilă. Sistemul de alimentare cu apă funcționează 

corespunzător, avand parametrii igienico-sanitari impuși de lege. 

Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 12,5 km și a fost pusă în funcțiune 

în 2006. Exista un numar de doua cismele.  

Din totalul de 8623 de locuințe, până în acest moment la sistemul de alimentare cu apă 

sunt racordate 1530., adică un procent de 17.74.%. 

 

Tabel nr.17 - Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă 2013 -2014: 

 TIPURI DE UTILIZATORI 

Nr. racordate la 

retea alimentare cu 

apă 

 CASE PARTICULARE 
334 

POPULAŢIE (nr. contracte, în toate cartierele oraşului) 

 Contracte individuale la blocuri 1052 

 AGENŢI ECONOMICI 70 
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UNITĂŢI 
UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar, 

piaţă, unitatea de pompieri) 
10 

TOTAL 1466 

 

 

 

 

Consumul de apă potabilă 

Tabel nr. 18 - Consumul de apă potabilă în orașul Scornicesti în perioada 2010-2014: 

ANUL 
CONSUM 

metri cubi / zi 

2010 500 

2011 495 

2012 450 

2013 427 

2014 405 

 

În România, Ordinul ministrului sănătăţii 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă 

şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, prevede, între altele, cantitatea minimă 

de apă pe zi pentru un locuitor, care trebuie să fie de minim 50 litri (în scopul acoperirii 

necesarului fiziologic, igienei individuale şi pregătirii hranei).  

 

Surse de poluare a apei in oraș 

Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură, 

existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și datorită structurii 

solului.Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitrații și cei mai periculoși nitriții. 

 

Din informatiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de apă nu este 

acoperit și este nevoie de eforturi în acest sens, soluțiile fiind conturate de reprezentanții 

autorității locale în proiecte de investiții de tipul:  
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• Extindere rețea distribuție având în vedere tendința de dezvoltare a localității  30.000 

ml (30km) 

• Extindere gospodărie Apă – capacitate stocare 500 mc 

• Capacitate pompare 1000 mc/zi 

• Este nevoie de extinderea retelei de apa si canalizare in satele Negreni, Chiteasca, 

Bircii, Margineni-Slobozia. Mihailesti Popesti, Jitaru, Baltati.Compania de apa are în 

perspectiva realizarea acestui proiect etapa finala 2021. Este nevoie de realizarea unor 

statii de epurare, in prezent aceste investitii sunt in faza de SF. 

 

• Rețeaua de ape uzate 

 

În prezent, rețeaua de canalizare este in curs de reabilitare si extindere zona urbana a 

localității. Se vor realiza 12.2   km de rețea și  60 de racorduri.  

SC Compania de Apa SA are ca obiectiv imediat următor execuția, în baza unui alt 

proiect cu 600 de branșamente și racorduri, în vederea atingerii gradului de conformitate.  

Autoritatea locală dorește implementarea extinderii sistemului de colectare și epurare a 

apei uzate pe o lungime  de 12  km, cu execuție de racorduri și branșamente - proiect ce urmează 

a fi implementat din aceeași sursă de finanțare- fonduri europene 

Rețeaua de colectare a apelor pluviale dinorașul Scornicesti este formată din șanțuri și 

rigolele de scurgere a apelor pluviale, însă acestea sunt parțial colmatate și există riscul ca 

localitatea să fie inundată de fiecare dată când va ploua mai abundent. 

Odată cu realizarea proiectelor de modernizare a străzilor, se vor realiza și sistemele de 

canalizare pluvială aferente străzilor respective. 

 

• Energia termică 

Sistem de termoficare propriu 

Nu mai exista încălzire în sistem centralizat pentru apartamentele din zona urbana. 

 

 

Alimentare cu gaze 
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Încălzirea în apartamentele din zona urbană se face cu CT pe gaz metan. 

 

Incalzire pe lemne 

În satele din orașul Scornicești casele sunt incalzite cu sobe pe lemne. 

 

• Rețeaua de iluminat public 

Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, 

instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, 

cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul 

public. 

Reţeaua de iluminat public din orașul Scornicesti aparţine S.C.CEZ  ELECTRICA 

VANZARE.S.A. și are o lungime de  70 km.  

 

Tabel nr.19 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public  

 

Denumire An 2010 An 2011 An 2012 An 2013 An 2014 

Stâlpi de iluminat aparţinând 

companiei . cez vanzare 
1700 1700 1700 1700 1700 

Corpuri de iluminat 1500 1500 1500 1500 1500 

Sursa: Primăria Scornicesti 

 

Din cele  3200 corpuri de iluminat, cele pe LED sunt 1250 bucăți,  fluorescente  200 

bucăți, economice  1262 bucăți. 

In ceea ce privește consumul de energie, după estimativul pe 2014 pentru  instituții importante și 

în același timp mari consumatoare de energie, se observă o tendință de creștere a consumului. 

Acest lucru presupune luarea unor măsuri de optimizare a consumurilor energetice printr-o 

exploatare raţională a instalaţiilor şi eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste unități. 
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Tabel nr.20 - Consumuri de energie, pe tipuri de consumatori din oraș Scornicesti 

Tipuri de utilizatori 
Consumuri anuale (kwh)  

2013 2014  2015 estimat 

Primărie  758600 760500 780450 

Liceu Tehnologic C-tin 

Brancoveanu 50430 51385 

52300 

Școala cu clasele I-VIII 

Nicolae Coculescu 32853 33255 

34000 

TOTAL 841883 845140 866750 

Sursa: Primăria Scornicesi 

 

• Poșta si telecomunicații 

 

Pe teritoriul orașului Scornicesti funcționează 1 oficiu poștal. Orașul este conectat la 

serviciile de telefonie fixă TELECOM, serviciile de telefonie mobilă cu acoperire 

corespunzătoare pentru toate zonele din localitate - VODAFONE, ORANGE, TELECOM, 

servicii de televiziune prin satelit, DOLCE, DIGI, RCS &RDS 

Rețeaua de internet este asigurată de TELECOM, RCS &RDS  

 

 

• INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

  Serviciile de sănatate 

Pentru asigurarea sănătăţii umane, în oraşul Scornicesti funcţionează Spitalul 

Pneumoftiziologie Olt. Acest spital include unităţi care deservesc unitatea administrativ-

teritorială și care se limitează la afecțiuni cu grad mic de complexitate.  

Totodată, în localitate funcționează 6 cabinete medicale familiale și cabinete medicale 

stomatologice individuale. 
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Tabel nr.21 -  Furnizori de servicii de sănătate 

NR. 

CRT. 

Furnizori de servicii de sănătate 

 
Unitate de stat / Privată 

1. Spitalul Orășenesc Pneumoftiziologie Olt Stat 

2. CMI DR BRATU MARIANA Privat 

3. CMI DR FARI PALKO MIHAELA Privat 

4. CMI DR BADEA MARGA Privat 

5. CMI DR SIN CLAUDIA Privat 

6. CMI DR MANGU MARIA ELENA Privat 

7. CMI DR BADEA ILINCA Privat 

Sursa - DSP OLT 

 

Tabel nr.22 -  Indicatori servicii de sănătate 

 

Indicatori 
Spitale 

Cabinete 

Medicale 

Stomatologice 

Individuale 

Cabinete Medici 

de Familie 
Farmacii 

De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare 

Numărul 

unităților 
1 - - 1 - 6 - 3 

Numărul de 

paturi 
150 - - - - - - - 

Numărul de 

medici 

specialiști 

4 - - 1 - 6 - 5 

Numărul de 

asistente 
30 - - 1 - 6 - 2 

Sursa - DSP DSP OLT 
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Nr. 

Crt. 
Indicatori 2014 2013 2012 2011 2010 

1 Număr medici de familie 6 6 6 6 6 

2 Număr medici specialisti 4 4 3 3 3 

 

Spitalul Orăşenesc Pneumoftiziologie Olt din Scornicesti este o unitate care oferă 

pacienţilor o gamă tot mai largă de servicii medicale, oferind servicii medicale unei populaţii de 

11766 de locuitori şi în care aproximativ 200 de bolnavi se internează anual aici. 

 

 Serviciile de asistenţă socială  

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale este de a 

monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali în 

vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap grav astfel încât să primească îngrijire 

specială la nivelul la care starea lor o cere. 

Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-și valorifice potențialul fizic, 

intelectual, spiritual, emoțional și social, în pofida handicapului de care suferă. 

În prezent în cadrul Primăriei orașului Scornicesti sunt angajaţi 16 de asistenti personali 

ai persoanelor cu handicap din care 10 persoane sunt asistenți personali pentru adulţi iar 6 

asistenți personali pentru minori. 

Centre de tip respiro - structuri  

La nivelul orașului Scornicesti sunt înregistrate 98 persoane cu handicap  gradul grav 

care au optat pentru primirea unei indemnizații lunare în locul angajarii unui asistent personal.  

Handicapul acestor persoane este genetic, cele mai frecvente afecțiuni întâlnite sunt 

encefalopatia infantilă, oligofrenia, distrofie musculară, epilepsia, distrofie musculară progresivă, 
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paralizie cervicală infantilă - tetrapareză spastică, glaucom. La adulţii cu handicap gradul grav 

predomină hemiplegia, paraplegia, HIV, glaucom, întîrziere mintala severă, alzheimer. 

 

 

De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea şi completarea 

O.U.G. nr. 70/2011 şi a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primăria acordă ajutoare pentru încalzirea 

locuinţelor. Numărul cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la încălzire a fost de 330. 

 

Tabel nr. 23 - Bugetul oraşului Scornicesti pentru asistenţă socială in perioada 2010 - 2014 

ANUL BUGETUL (lei) 

2010 579655 

2011 853000 

2012 530000 

2013 669000 

2014 1.013.000 

Sursa: Primăria Scornicesti 

 

Bugetul pentru asistență socială al orașului s-a dublat față de anul 2010 datorită introducerii de 

noi categorii de persoane care au dreptul la îndemnizație de handicap. 

 

INFRASTRUCTURA DE INVATĂMÂNT  

 

Tabel nr. 24 - Infrastructura de invățământ din orașul SCORNICESTI în anul 2014 

Nr. 

crt. 
Unitate de învăţământ Adresa 

Personalitate juridică 

/Arondată 

Acreditată / 

Autorizată 

Învăţământ 

public / 

privat 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

1. GPP SCORNICESTI Str Pompierilor Nr 29  PJ DA PUBLIC 

2. GPN MOGOSESTI  
SCORNICESTI SAT 

MOGOSESTI 

ARONDATA –SCOALA 

GIMNAZIALA 
DA PUBLIC 
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GHEORGHE POPESCU 

MARGINENI 

3. GPN JITARU 
SCORNICESTI SAT  

JITARU 

ARONDATA -SCOALA 

GIMNAZIALA 

GHEORGHE POPESCU 

MARGINENI 

DA  PUBLIC 

4. GPN MARGINENI 
SCORNICESTI SAT 

MARGINENI SLOBOZIA 

ARONDATA SCOLALA 

GIMNAZIALA GHE 

POPESCU 

MARGINENI 

DA PUBLIC 

5. GPN BALTATI 
SCORNICESTI SAT 

BALTATI 

ARONDATA -SCOALA 

GIMNAZIALA 

GHEORGHE POPESCU 

MARGINENI 

DA PUBLIC 

6 GPN TEIUS  SCORNICESTI SAT TEIUS 

ARONDATA  -SCOALA  

GIM NICOLAE  

COCULESCU 

SCORNICESTI 

DA PUBLIC 

7 
GPN 

CONSTANTINESTI 

SCORNICESTI SAT 

CONSTANTINESTI 

ARONDATA  -SCOALA  

GIM NICOLAE  

COCULESCU 

SCORNICESTI 

DA PUBLIC 

8 GPN NEGRENI 
SCORNICESTI SAT 

NEGRENI 

ARONDATA - SCOALA 

BIRCII 
DA PUBLIC 

9 GPN CHITEASCA  
SCORNICESTI SAT 

CHITEASCA 

ARONDATA - SCOALA 

BIRCII 
DA PUBLIC 

10 GPN BIRCII 

 

SCORNICESTI SAT BIRCII 

 

 

ARONDATA - SCOALA 

BIRCII 
DA PUBLIC 

ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIMAR  ŞI  GIMNAZIAL 
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1 

SC GIM GHE 

POPESCU 

MARGINENI 

SCORNICESTIMARGINENI 

SLOBOZIA  
PJ DA PUBLIC 

2 
SC GIMN 

COCULESCU 

SCORNICESTI 

BULEVARDUL MUNCII 

NR 54 

PJ DA PUBLIC 

3 SC GIM BIRCII SCORNICESTI SAT BIRCII  PJ DA PUBLIC 

INVĂŢĂMÂNT LICEAL  

1 

LICEUL TEHNOLOGIC 

CONSTANTIN 

BRINCOVEANU 

SCORNICESTI STR 

POMPIERILOR 
PJ DA PUBLIC 

Sursa: Primăria SCORNICESTI 

 

Tabel nr. 25 - Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru învăţământul 

preuniversitar, în oraşul SCORNICESTI 

Nr. 

crt. 

Specialitatea catedrei 

(postului) 

Norme / 

posturi 

didactice 

(număr) 

Norme / posturi didactice 

acoperite cu: 

Titulari  Suplinitori 

1 Educatoare 12 10 2 

2 Învăţători 25 25 0 

3 Profesori 48.34 45.97 2.37 

4 Discipline tehnice 0 0 0 

 TOTAL 85.34 80.97 4.37 

Sursa: Primăria SCORNICESTI  

 

Aprobarea planurilor de şcolarizareale unităţilor de învăţământ din oraşul Scornicesti s-a 

realizat conform actelor normative în vigoare. Astfel, în anul şcolar 2013- 2014 au fost înscriși 

un numar total de  1313 elevi, din care preșcolari 350  
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Tabel nr. 26 - Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari 

Tip instituţie / Nr. înscrişi 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Grădiniţe 387 376 353 350 

Şcoli generale 1003 949 983 963 

Licee 615 696 547 473 

TOTAL 2005 2021 1883 1786 

Sursa: Primăria  Scornicesti Scoala Gen. Nicolae Coculescu ,Liceul Tehnologic „C-tin. 

Brancoveanu” 

 

Tabel nr. 27 - Situaţia elevilor înscrişi în anul școlar 2013 – 2014 

Unitatea de 

învăţământ 

Nr. 

înscrişi 
Clasa 

Nr. 

promovaţi 
Repetenţi 

Abandon 

şcolar 

Rata 

promovabilităţii 

COCULESCU  963 

Pregătitoare 100 0 0 100 

I 56 0 0 5.8 

II 112 1 0 11.63 

III 105 4 0 10.90 

IV 114 0 0 11.83 

V 120 3 0 12.46 

VI 110 2 0 11.42 

VII 102 0 0 10.59 

VIII 134 0 0 13.91 

Liceul 

Tehnologic 

Constantin 

Brincoveanu 

475 

     

     

     

IX 116 0 0 100 

X 98 1 1 97.68 

XI 95 1 1 97.68 

XII 166 0 0 100 
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Sursa: Primăria Scornicesti 

 

 

 

 

Rezultatele elevilor la examenele naţionale 

Tabel nr. 28 -  Situatia testărilor naţionale 

An școlar Nr.elevi înscriși Nr.elevi prezenți Nr. elevi reușiți 
Procent 

Promovabilitate 

2011/2012 104 104 104 100 

2012/2013 136 136 136 100 

2013/2014 112 112 109 97.32 

Sursa: Primăria Scornicesti 

Tabel nr. 29 - Situația Examenului de Bacalaureat -  

 

An școlar Nr.elevi înscriși Nr.elevi prezenți Nr. elevi reușiți 
Procent 

Promovabilitate 

2011/2012 219 181 40 22.09 

2012/2013 197 197 50 25.38 

2013/2014 97 97 53 54.6 

Sursa: Primăria Scornicesti  

 

Burse acordate elevilor 

Elevii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de merit, de 

studiu şi de ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin 

material vizând atât protecţia socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la 

învăţătură şi disciplină. 
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Bursele pe care le pot primi elevii pot fi de tipul: 

• Burse de ajutor social 

• Burse de merit  

• Burse de studiu 

• Burse de performanţă 

 

 

Tabel nr. 30 - Situaţia statistică privind acordarea burselor şcolare  

Nr. 

Crt. 

Denumire unitate 

de învăţământ 
Ani şcolari 

Burse de 

performanţă 

Burse de 

merit 

Burse 

sociale şi 

medicale 

1. 

SCOALA GIM 

NICOLAE 

COCULESCU 

SCORNICESTI 

2011/2012 - - 145 

2012/2013 - - 145 

2014/2015 
- 10 145 

2. 

LICEUL TEHNOLOGIC 

CONSTANTIN 

BRINCOVEANU 

2011/2012 
- 

5 

 
120 

2012/2013 - 15 145 

2013/2014 - 25 180 

 TOTAL   55 880 

Sursa: Primăria Scornicesti 

 

• CULTURĂ, CULTE, AGREMENT 

 

• număr biblioteci 1 

• număr case de cultură 1 

• cămine culturale şi muzee Casa de cultura ,Muzeul Scornicesti 

• monumente istorice 2 

• număr ONG - 0 

• publicatii şi reviste - 0 

• formatii de dans (popular, modern) - "Ansamblul Calusul Scornicesti" 
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• sărbători şi traditii cu specific local  "Sarbatoarea pâinii"  

  

 

ECONOMIA 

Tabel nr. 31 - Structura agenților economici din Scornicesti n funcție de domeniul lor de 

activitate 

STRUCTURA AGENTILOR ECONOMICI, IN FUNCTIE 

DE DOMENIUL DE ACTIVITATE 

Nr 

crt 
Domeniul de activitate 

Numar 

societati 

Pondere in 

totalul 

societatilor 

1 
Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea 

autovehiculelor si motocicletelor 
9 19.56 

2 Hoteluri si restaurante 2 2.17 

3 Activitati profesionale, stiintifice si tehnice 1 2.17 

4 Agricultura, Silvicultura si Pescuit 7 15.21 

5 Industria prelucratoare 19 41.30 

6 
Distributia apei; Salubritate; Gestionarea deseurilor, 

activitati de decontaminare 
1 2.17 

7 Transport si depozitare 1 2.17 

8 
Activitati de servicii administrative si activitati de 

servicii suport 
1 2.17 

9 Informatii si comunicatii   

10 Constructii 5 10.91 

11 Intermedieri financiare si Asigurari 1 2.17 

12 Activitati de spectacole culturale si recreative   

13 Alte activitati de servicii   

  TOTAL 46  
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Tabel nr. 32 - Evoluția societăților din orașul Scornicesti în perioada 2011-2014 

Tipuri de societati 2014 2013 2012 2011 

Microintreprinderi  35 36 35 

Intreprinderi mici  9 9 9 

Intreprinderi inactive  5 6 6 

Total societati existente, din care:     

- noi infiintate     

- active     

 

 

 

• Agricultura 

Tabel nr.34 - Suprafața agricolă, pe categorii de folosință în anul 2014: 

Categorii de folosinta Suprafata (ha) Ponderea suprafetelor (ha) 

- arabil 11165 87% 

- pasuni si fanete 1433 11% 

- vii si livezi 233 2% 

Total teren agricol 12831 100% 

Sursa- Serviciul Urbanism Primăria Scornicesti  

• Situația terenurilor, pe categorii de folosință, potrivit Recensământului 

agricol din anul 2010 

Tabel nr. 35 - Suprafata agricola utilizata, suprafata agricola neutilizata si alte suprafete 

(hectare), pe categorii de folosinta 

Localitate 

Suprafata agricola utilizata Suprafat

a 

agricola 

neutiliza

ta 

Suprafat

a 

impaduri

ta 

din 

care: 
Suprafe

te 

ocupate 

cu 

cladiri, 

curti, 

Heleste

e, 

iazuri, 

balti 

Suprafata 

totala a 

exploatat

iei 

agricole 

Teren 

arabil 

Gradin

i 

familia

le 

Pasuni 

si 

fanete 

Culturi 

permane

nte 
Total 

Crangu

ri in 

sistem 

de 



 
 
 

 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației 

publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a oraşului Scornicesti 

 

rotatie 

pe 

termen 

scurt 

drumur

i, 

cariere 

etc. 

JUDET OLT 
355313,

59 

5288,0

6 

35005,

35 
10261,37 

405868,

37 

14789,9

5 

37160,9

2 
8,59 

11477,

19 
469,81 

469766,2

4 

Orasul 

SCORNICE

STI 

10822,2

7 
97,82 

1239,8

0 
363,25 

12523,1

4 
1287,50 692,11 0,95 354,48 19,03 14876,26 

Pondere (%) 3.04 1.84 3.54 3.53 0.3 8.70 1.86 11 3.08 4 3.16 

Tabel nr.36 - Exploatații agricole (număr), cu suprafața agricolă utilizată, pe categorii de 

folosință 

 

 

 

Localitate 

Suprafata agricola utilizata 

Supraf

ata 

agricol

a 

neutili

zata 

Supraf

ata 

impadu

rita 

din 

care: 
Supraf

ete 

ocupat

e cu 

cladiri

, curti, 

drumu

ri, 

carier

e etc. 

Helest

ee, 

iazuri, 

balti 

Suprafa

ta totala 

a 

exploat

atiei 

agricole 

Teren 

arabil 

Gradi

ni 

famili

ale 

Pasu

ni si 

fane

te 

Culturi 

perman

ente 

Total 

Crang

uri in 

siste

m de 

rotati

e pe 

terme

n 

scurt 

JUDET 

OLT 

1124

71 

9026

1 

160

17 
76149 

1313

41 
10695 13110 40 

1232

79 
589 

13490

5 

Orasul 

SCORNIC

ESTI 

2862 2687 
189

5 
2241 3968 485 1232 1 3407 4 3977 

 

 Tabel nr.37 - Exploatații agricole (număr) după modul de detinere a suprafeței 

agricole utilizate 
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Modul de detinere a suprafetei 
Oraș  

SCORNICESTI 
jud. OLT 

In proprietate 3889 124934 

In concesiune 4 65 

In arenda 24 788 

In parte 14 824 

Utilizat cu titlu gratuit 195 6374 

Alte moduri 81 4638 

Total 4207 137623 

 Sursa- Recensământul agricol 2010 

 

 

 

Tabel nr. 38 - Exploatații agricole (numar) care utilizează terenul arabil, după modul 

de deținere al acestuia 

Modul de detinere al terenului arabil Oraș SCORNICESTI jud. OLT 

In proprietate 2732 105560 

In concesiune - 22 

In arenda 24 781 

In parte 14 804 

Utilizat cu titlu gratuit 167 5989 

Alte moduri 81 4337 

Total 3018 117493 

 Sursa- Recensământul agricol 2010 

 

Tabel nr.39 - Exploataţii agricole (număr), pe clase de mărime a terenului arabil 

Clase de marime Oras SCORNICESTI jud. OLT 

Sub 0,1 ha 92 3886 

0,1 - 0,3 ha 401 14350 

0,3 - 0,5 ha 205 9379 
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0,5 - 1 ha 665 21030 

1-2 ha 770 29604 

2-5 ha 575 28463 

5-10 ha 116 4239 

10-20 ha 19 715 

20-30 ha 5 193 

30-50 ha 2 160 

50-100 ha 1 169 

peste 100 ha 11 283 

Total 2862 112471 

Sursa- Recensământul agricol 2010 

 

 

 

 

 

•  Cultura plantelor  

Tabel nr.40 - Suprafețele cultivate în Scornicesti  conform Recensământului agricol 2010 

Culturi 

Oraș SCORNICESTI Jud. OLT 

Suprafaţa 

cultivată  

(hectare) 

Pondere din teren 

arabil 

Suprafaţa 

cultivată  

(hectare) 

Grâu comun si grâu spelt 4345,30 42.55 147904,74 

Porumb 2592,11 33.21 64754,51 

Plante tehnice (floarea 

soarelui, rapiță si soia) 
2269,73 20.32 66204,82 

Legume, pepeni (in camp si in 

sere) 
1,25 0.01 2202,86 

Plante de nutreţ (fân şi masă 107,64 1.96 7691,23 
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verde, leguminoase pentru 

nutreţ- lucernă, trifoi) 

Cartofi 0,20 
0.01 

 
70,31 

Alte culturi 105,41 1.94 3112,33 

TOTAL ARABIL (din 

suprafața agricolă utilizată) 
10822,27 100 355313,59 

 

Tabel nr. 41 - Suprafețele cultivate în Scornicesti  

Cultura 
Suprafaţa cultivată  

(hectare)  
Pondere 

Meri 3,7 5.85 

Pruni 237,03 45.35 

Alti pomi fructiferi 4,96 7.82 

Struguri de masa 0,21 2.44 

Struguri de vin 112,08 38.54 

TOTAL 357.98 100 

Sursa- Recensământul agricol 2010 

  

 Productivitatea sectorului agricol 

 Tabel nr. 42 - Situația producțiilor medii la principalele culturi in județul OLT 

Denumire cultura U.M 
Productia 

2011 

Productia 

2014 

Diferenta 

+/-  

Diferenta 

% 

Grau Kg/ ha 3370 2765 -605 -17.95 

Porumb Kg/ ha 3611 4474 863 23.89 

Pepeni verzi si galbeni Kg/ ha 19945 22775 2830 14.18 

Cartofi tone 16056 16892 836 5.20 

Prune tone 23 19 -4 -4.34 

Meri tone 30 17 -13 -43.33 

Struguri tone 4030 4678 648 16.07 
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Sursa-INSSE Tempo online 

•  Creșterea animalelor 

 Tabel nr.43 - Efectivele de animale din localitatea SCORNICESTI conform 

Recensământului agricol 2010 

 

Efective de animale (capete) Jud. OLT SCORNICESTI 

Bovine  32946 1465 

Ovine 86414 2747 

Caprine 60318 1857 

Porcine 183003 11900 

Păsări 2460773 146810 

Cabaline 18511 322 

Familii de albine 28583 1285 

TOTAL 2870596 166386 

 

 

 

 

• MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei localităţilor 

pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, judeţul OLT este cuprins în anexa 

acestui ordin cu 40 de localităţi declarate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi. Orasul 

Scornicesti nu este în această listă, cu toate că agricultura se practică la o scară intensivă la 

nivelul localității, nivelul de poluare cu nitrați se încadrează în limitele admise. 

O sursă de poluare a solului o constituie depozitarea necontrolată sau necorespunzătoare 

a deșeurilor. 

 

Radioactivitatea mediului 
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Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) a fost 

înfiinţată în anul 1962 cu scopul de a supraveghea si controla respectarea prevederilor legale 

privind radioprotecţia mediului. 

La nivelul anului 2010, RNSRM a cuprins un număr de 37 de staţii din cadrul Agenţiilor 

pentru protecţia mediului, coordonarea ştiinţifica şi metodologică fiind asigurată de Laboratorul 

Naţional de referinţă pentru radioactivitatea mediului din cadrul ANPM. 

 

 Managementul deșeurilor 

Prin Hotărarea Consiliului Local Scornicesti nr.28 din 29.12.2008 a fost aprobată 

înființarea Serviciului de salubrizare al orașul Scornicesti, fiind stabilită ca formă de gestiune -  

darea in administrare bunuri catre serviciul de salubrizare.Conform Hotărarii Consiliului Local 

Scornicesti nr 7/30.01.2009  a fost atribuit contractul prestari servicii  către SC Salubrizare Sortis 

SRL, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea prelungirii. 

 

Pe de altă parte orașul Scornicesti, prin Hotărarea Consilului Local nr 11/19.03.2010., s-a 

asociat cu alte localități din județul OLT , în vederea elaborării unui proiect cu finanțare externă, 

privind managementul deșeurilor urbane. Astfel, în prezent, în judetul Olt se află în derulare 

proiectul „Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Olt”, finanţat prin POS 

Mediu 2007-2013. Contractul a fost semnat in  2007 și prin acest proiect se vor achiziționa 

pubele necesare pentru dotarea gospodăriilor din întregul județ, containere pentru colectarea 

separată a materialelor reciclabile la compactoare și autospeciale pentru transportarea deșeurilor, 

vor fi construite stații de sortare, transfer și compostare, urmând să fie închise și ultimele 

depozite neconforme. 

În acest moment SC Salubrizare Sortis SRL desfășoară activități de colectare și transport 

deșeuri menajere, deșeurile colectate de la populația din Scornicesti fiind transportate la Rampa 

orasului  cu realizarea colectarii selective -hartie +P.E.T +D.E.E.E. Autoritățile locale din orașul 

Scornicesti fac eforturi în ceea ce priveste aplicarea legislației privind protecția mediului, precum 

și oferirea unei educații ecologice tuturor locuitorilor orașului. 
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 Sursele de deșeuri din Scornicesti sunt: deșeuri menajere provenite de la populaţie şi 

agenţii economici, deșeuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri, deșeuri menajere 

spitaliceşti. 

Compoziţia deșeurilor menajere din orasul Scornicesti:  

• material organic cu umiditate ridicată – 85.5 %. 

• hârtie 3,5% 

• metale 3% 

• sticlă 1. % 

• lemn 2  

• plastic 5 % 

 

Cantitatea dedeșeuri menajere colectate anual in perioada 2009-2013 – cca.195 tone/an 

• Spațiile verzi 

Tabel nr. 44 - Repartiţia spaţiilor verzi 

Tipuri de spații verzi  

 

Spaţii verzi publice cu acces  

spatii verzi printre blocurile de locuit si scuare =10000mp 

parc de joaca pentru copii str Unirii 

amplasament aferent Primarie 2800p 

parc zona Stadion 9300 mp 

 

Spaţii verzi publice cu acces 

limitat 

parc joaca copii Gradinita cu program prelungit 750mp 

loc de joaca Gradinita sat Bircii 500mp 

 

Fondul forestier 

 

Tabel nr. 44 – Fondul forestier jud. OLT 

An 
Suprafata fondului forestier 

(ha) 
Volumul de lemn recoltat (mc) 

2009 53,6 65,6 

2010 53,6 81,2 
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2011 54 90,5 

2012 54 89,4 

Sursa: INSSE, Tempo online 

 

• Riscuri naturale  

 

• Riscuri generate de inundaţii 

Foarte rar se întimplă că în cazul unor ploi abundente râul Plapcea să producă inundarea 

orașului și a satelor din raza acestuia. 

 

 

 

 

•   Situaţii de urgenţă 

Situaţia de urgenţă reprezinta un eveniment excepţional, cu caracter non militar, care prin 

amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile 

materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare 

adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar 

al forţelor şi mijloacelor implicate. 

În  Scornicesti funcţionează servicii de urgenţă profesioniste: 

 

• Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU), organizat pe cele două activităţi 

principale: 

• informare publică şi prevenire; 

• intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor profesioniste 

specializate. 

Serviciile de deszăpezire - sunt asigurate de SVSU, cu următoarele utilaje: 

 

       - tractoare - 1 

       - buldoexcavator - 2 
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• ADMINISTRAȚIA LOCALĂ 

 

Administraţia publică în orașul Scornicesti este organizată şi funcţionează potrivit 

prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile 

Consiliului Local. 

Administraţia publică din oraș se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor 

autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei 

publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes 

deosebit. 

Primarul, viceprimarul și secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului, 

constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la 

îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente 

ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi gestionarea, 

în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în 

condiţiile legii. 

În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El 

este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei 

publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a 

administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în 

relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi 

în justiţie.  

Consiliul Local al orașului Scornicesti este compus din 15,consilieri locali pe perioada 

2012-2016, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de 

legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.  

 

Potrivit legislației, numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabililește prin ordin al 

prefectului, în functie de populatia orasului, raportata de Institutul National de Statistica si Studii 

Economice la data de 1 ianuarie a anului in care se fac alegerile sau, dupa caz, la data de 1 iulie a 

anului care preceda alegerile. 
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Aparatul de specialitate al Primariei orașului Scornicesti cuprinde: 

Functii numar posturi Ocupate Vacante Total 

Nr total demnitari 2 0 2 

Nr total de functii publice de conducere 3 0 3 

Nr total de functii publice de executie 30 0 30 

Nr total de functii contractuale  de conducere 0 1 1 

Nr total de functii contractuale de executie 8 14 22 

Nr total de posturi din cadrul institutiei autoritatii 

publice 

43 15 58 

. 

 

În subordinea Primarului funcționează urmatoarele servicii și direcții: 

-  Serviciul Urbanism și Amenajarea teritoriului (Compartiment Informare urbanistică, 

autorizații construire/desființare, protective civilă, Compartiment Patrimoniu, 

Compartiment planificare infrastructură si nomenclatură stradală, Compartiment protecția 

mediului, dezvoltare durabilă, Compartiment Cadastru, Fond funciar) 

• Compartiment Contabilitate, Serviciul Impozite si taxe locale 

•  Compartiment resurse umane si personal 

•  Compartiment Achizitii publice si Birou proiecte cu finantare internationala 

 

În subordinea Secretarului orașului funcționează: 

• Compartiment relatii cu publicul,registratura,arhiva, secretariat 

• Compartiment resurse umane 

• Compartiment protectie si asistenta sociala 

• Compartiment juridic 

• Compartiment registru agricol 

În subordinea Consiliului Localfuncționează: 

• Asistenta medicala scolara si asistenta comunitara 

• Cresa  

• Casa de cultura 
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• Biblioteca oraseneasca 

• Servicilul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 

• Asistenti personali 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA PRIMARIEI ORAȘULUI 
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Indicatori ai cheltuielilor operationale sau care reflecta rigiditatea acestora 

(RCO) 

 

Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014 

RCO1 Cheltuieli totale de personal 7352139 6327188 6699645 7700241 9298902 

RCO1a Cheltuieli totale de 

personal pe locuitor 

624 537.75 569.41 654.44 791 

RCO1b Ponderea cheltuielilor 

totale de personal in cheltuielile 

operationale 

46.87 32.08 44.027 56.79 36.72 

RCO2 Cheltuieli de personal 

autonome (fara invatamant)  

1833957 1743585 1870583 2029183 2127486 

RCO2a Cheltuieli de personal 

autonome (fara invatamant) pe 

locuitor 

155.87 148.19 158.98 172.46 180.82 

RCO2b Ponderea cheltuielilor de 

personal autonome (fara 

invatamant) in cheltuielile 

operationale 

11.69 8.84 12.29 16.33 8.40 

RCO3  Cheltuieli de personal, cu 

subventii pentru acoperirea 

diferentelor de pret si tarif si cu 

asistenta sociala  

579 554521 528008 666593 853275 

RCO3a Cheltuieli de personal, cu 

subventii pentru acoperirea 

49.27 47.13 44.88 56.65 72.52 
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diferentelor de pret si tarif si cu 

asistenta sociala pe locuitor 

RCO3b Ponderea cheltuielilor de 

personal, cu subventii pentru 

acoperirea diferentelor de pret si 

tarif si cu asistenta sociala in total 

cheltuieli operationale 

3.70 2.81 3.47 5.36 3.37 

RCO4 Cheltuieli operationale 15686854 19722677 15218368 12429253 25323428 

RCO4a Cheltuieli operationale pe 

locuitor 

1333 1676 1293.42 1053.37 2152.25 

RCO4b Ponderea cheltuielilor 

operationale in total cheltuieli 

99.72 101.68 95.71 91.67 99.57 

 

 

Capacitatea de investire si de contractare de imprumuturi (CID) 

 

Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014 

CID1 Cheltuieli cu finantarea 

serviciului datoriei  

740150 735092 866066 713968 813917 

CID1a    Cheltuieli cu finantarea 

serviciului datoriei pe locuitor 

62.9 62.48 73.61 60.68 69.76 

CID1b Ponderea cheltuielilor cu 

finantarea serviciului datoriei in total 

cheltuieli 

4.71 3.79 5.45 5.27 3.20 

CID2 Serviciul anual al datoriei ca 

pondere in veniturile curente totale 

(autonome) 

6.54 7.17 7.38 5.93 5.56 

CID3 Cheltuieli totale cu investitiile  4170130 9241215 4728813 1932446 1601370 

CID3a Cheltuieli totale cu investitiile 354.42 785.42 401.90 164.24 136.10 
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pe locuitor 

CID3b Ponderea cheltuielilor totale 

cu investitiile in total cheltuieli 

26.51 47.64 29.74 14.25 6.30 

CID4 Ponderea serviciul datoriei 

pentru imprumuturile pe termen lung 

in cheltuielile totale cu investitiile 

17.75 7.95 18.31 36.95 50.83 

 

 

 

Indicatori privind evaluarea veniturilor: 

 

Indicatori ai veniturilor sau care reflecta capacitatea de a genera venituri 

(CGV) 

 

Denumire indicator 2010 2011 2012 2013 2014 

CGV1 Venituri din 

impozitul pe proprietate  

1661610 1243078 1710824 1587731 1775304 

CGV1a  Venituri din 

impozitul pe proprietate pe 

locuitor 

141.22 105.65 145.40 134.94 152.16 

CGV1b  Ponderea 

veniturilor din impozitul pe 

proprietate in total venituri 

10.57 6.40 10.72 11.80 11.39 

CGV2 Venituri proprii 

fiscale  

4540620 4622365 4895448 4804739 5549043 

CGV2a  Venituri proprii 

fiscale pe locuitor 

45.95 392.86 411.82 408.36 475.62 

CGV2b  Ponderea de 

venituri proprii fiscale in 

28.86 23.80 30.37 35.71 35.60 
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total venituri 

CGV3 Veniturile curente 

proprii (fiscale si nefiscale)  

11309106 10257848 11731728 12049603 14615099 

CGV3a  Venituri curente 

proprii (fiscale si nefiscale ) 

pe locuitor 

961.17 871.82 997.09 1024.10 1242.15 

CGV3b  Ponderea 

veniturilor curente proprii 

(fiscale si nefiscale) in 

totalul veniturilor 

71.88 52.81 73.53 89.56 93.75 

CGV4  Venituri curente 

totale (autonome) 

11309106 10257848 11731728 12049603 14615099 

CGV4a Venituri curente 

totale (autonome) pe 

locuitor 

861.17 871.82 997.09 1024.10 1242.15 

CGV4b  Ponderea 

veniturilor curente totale 

(autonome) in total venituri 

71.89 52.81 73.53 89.06 93.75 

CGV5 Venituri 

operationale  

17527941 19722677 16680450 14587025 19933936 

CGV5a  Venituri 

operationale pe locuitor 

1489.71 1676.24 1417.68 1239.76 1694.20 

CGV5b  Ponderea 

veniturilor operationale in 

total venituri 

     

CGV6    Venituri pentru 

investitii 

3817064 9254707 4708831 1826179 1706559 

CGV6a  Venituri pentru 

investitii pe locuitor 

324.41 786.56 400.21 155.21 145.04 

CGV6b  Ponderea 24.26 47.64 29.51 13.57 10.95 
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veniturilor pentru investitii 

in total venituri 

CGV7 Total venituri pe 

locuitor 

1337.05 1650.91 1355.98 1143.45 1324.95 

      

CGV8    Gradul de colectare a 

veniturilor proprii fiscale 

 

Gradul de colectare a 

veniturilor dintr-un anumit 

impozit - raportul dintre 

incasarile efective dintr-un 

impozit anume si totalitatea 

obligatiilor de plata ale 

contribuabililor aferente 

acelui impozit. 

 

Gc = Incasari/Debit 

 

Gradul de colectare a tuturor 

impozitele locale - media 

ponderata a gradelor de 

colectare ale diferitelor 

impozite in raport cu 

incasarile din aceste impozite: 

 

Gca = Σ(Gcj*Ij)/ΣIj 

0,79 

 

 

181/228 

 

 

 

1423/17472 

 

 

 

 

 

 

0,82 

85,52 

 

 

195/228 

 

 

 

1324/1759 

 

 

 

 

 

 

75,27 

98,80 

 

 

249/252 

 

 

 

1588/1753 

 

 

 

 

 

 

90,58 

99,21 

 

 

250/252 

 

 

 

1707/1889 

 

 

 

 

 

 

90,37 

94,04 

 

 

284/302 

 

 

 

1948/2267 

 

 

 

 

 

 

85,93 
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2.11 INDICATORI PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE finantate prin proiecte 

 

N

R 

ctr 

Proiect - 

nume 

Nume 

finantato

r 

Obiectiv 

general 

Rezultat

e 

Valoare 

totala 

Contributi

e proprie 

Finantare 

nerambursabil

a/ 

rambursabila 

1 Sistem de 

colectare 

selectiva a 

deseurilor pe 

teritoriul 

localitatilor 

urbane 

Scornicesti si 

Potcoava si al 

comunelor 

Tatulesti,Opta

si si Colonesti 

UAT 

Scornices

ti 

Crearea unui 

sistem 

modern de 

management 

al deseurilor 

care sa 

contribuie la 

minimalizare

a cantitatii 

de deseuri ce 

urmeaza a fi 

depozitate. 

Cresterea 

eficientei 

economice si 

reducerea 

impactului 

asupra 

mediului 

prin 

introducerea 

unui sistem 

riguros de 

colectare 

selectiva –

transport –

valorificare 

–depozit 

deseuri 

Finalizat 636813,20 

Euro 

68442,13 

Euro 

Nerambursabila 
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2 Reabiltare si 

modernizare 

Grup Scolar 

Agricol 

Scornicesti, 

judetul Olt 

UAT 

Scornicesti 

Reabilitare si 

modernizare 

În 

derulare 

10.652.697,8

1 lei 

71.582,89 

lei  

Nerambursabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect.Numele este descriptiv: 

Strengths(puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati). 

Punctele forte si cele slabe sunt legate de oras si de strategiile acesteia, si de modul cum 

se compara cu concurenta. 
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Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia concurentei, de 

regula sunt factori asupra carora zona in general nu are niciun control.Analiza SWOT ia in  

considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice. 

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioriatre care trebuie sa stea la baza 

elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile si anume: 

                                              ORASUL  

                                         SCORNICESTI 

 

  

1.Dezvoltare                                   2.Dezvoltare                                       3.Cresterea  

Economica                                       infrastructura                                atractivitatii orasului 

 

1.Viata economica trebuie revigorata si dezvoltata in toate domeniile sale:agricultura,zootehnie 

,industrie,comert si silvicutura.Consiliul local va trebui sa investeasca pentru vitalizarea vietii 

economice a orasului, trebuie s fie prioritatea numarul unu deoarece produce cele mai mari 

efecte. 

2. Infrastructura necesita imbunatatiri continuu de aceea investitiile trebuie facute dupa anumite 

criterii economice astfel incat sa existe cele mai mari efecte benefice : 

- siguranta locuitorilor orasului; 

- raportul valoarea investitiei/efecte economico-financiare produse; 

- raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor. 

3.Conex factorului  economic un alt punct important pentru crestera atractivitatii orasului il 

constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere 

orasul,astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. 
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AGRICULTURA 

Puncte forte Puncte slabe 

- existenta unor suprafete intinse de terenuri 

plane favorabile mecanizarii si irigarii; 

-  fertilitatea deosebit  de ridicata a 

terenurilor agricole; 

-  privatizarea firmelor cu capital de stat din 

domeniul agricol 

- existenta unui potential hidrografic ce 

poate fi valorificat superior  pentru sisteme 

de irigatii moderne; 

- resurse termice  care permit cultivarea 

unor plante termofile si  practicarea unor 

culturi succesive; 

-  existenta in oras a Asociatiilor Agricole 

care administreaza terenurile in mod 

centralizat; 

 

- desfiintarea marilor unitati productive si 

de cercetare de tip  agricol; 

-  productivitatea relativ scazuta a muncii in 

agricultura. 

-  existenta unor suprafete cu destinatie 

agricola  necultivate timp de mai multi ani 

consecutivi; 

-  investitii insuficiente in agricultura; 

-  degradarea sistemului  de irigatii, 

inexistenta instalatiilor moderne de irigare si 

pierderi  mari de apa pe reteaua de 

aductiune; 

-  organizarea ineficienta a filierelor pe 

produs si numarul mic de contacte de 

preluare a productiei; 

 -  lipsa unui sistem centralizat de desfacere 

al produselor agricole; 

- temerile producatorilor in ceea ce priveste 

piata de desfacere a produselor agro-
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alimentare. 

- utilaje agricole insuficiente pentru 

efectuarea la timp a  lucrarilor agricole; 

- imbunatatirea fortei de munca in 

agricultura; 

- pensii mici pentru agricultori. 

Oportunitati 

 

Amenintari 

 

- facilitati legislative privind arendarea 

suprafelelor agricole; 

-  existenta unor asociatii profesionale si a 

unor organisme de sprijin a producatorilor; 

- impadurirea  suprafetelor de teren pentru 

combaterea secetei; 

- existenata cadrului legislativ pentru 

intemeierea si dezvoltarea exploatarilor 

agricole. 

- prezenta fondurilor europene ce pot fi 

absorbite in vederea impulsionarii  

afacerilor in  agricultura 

 

- perioadele secetoase in agricultura ; 

- riscul sporit de inundatii; 

- numarul insuficient de tractoare si masini 

agricole care determina  imposibilitatea  

incadrarii  in perioadele optime de executare 

a lucrarilor; 

- pierderi de apa din reteaua de irigatii pot 

conduce la ridicarea nivelului apei freatice; 

- degradarea solurilor; 

- capacitatile reduse  de prelucrare a 

productiei  de legume si fructe ce pot 

determina pierderi in perioadele de varf de 

productie; 

- preocuparea insuficienta pentru 

exploatarea rationala a islazurilor 

concretizata in randamentul scazut al 
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acestora si posibilitatea extinderii 

imbolnavirilor la animale; 

- numarul de concurenti in crestere pentru 

produsele agroalimentare de pe piata 

Uniunii Europene. 

 

 

Mediu si infrastructura 

Puncte forte Puncte slabe 

 

 

- realizarea  retelei de alimentare cu apa din  

localitatea Scornicesti. 

- dezvoltarea  retelei de operatori de 

transport persoane operatori particulari in 

judet. 

- retea de cablu TV; 

- sistem de alimentare cu gaze  naturale in 

localitatea  Scornicesti; 

- retea de electricitate de care dispuns toate 

gospodariile; 

- retea de iluminat public; 

- existenta in cadru primariei  Serviciului 

- insufucienta dezvoltare  a utilitatilor de 

baza si a serviciilor publice; 

-nu exista sistem de canalizare si 

alimentare cu apa in satele de pe raza 

orasului Scornicesti 

- infrastructura de transport drumuri,sosele 

relativ slab dezvoltata fata de  exigentele si 

cerintele actuale concrete ale aderarii la 

U.E. 

- inexistena caii ferate 

- sistem de alimentare cu gaze naturale inn 

satele de pe raza orasului Scornicesti. 
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de gospodarire si salubritate; 

 - retea de drumuri judetene ce acopera in 

mod relativ echilibrat teritoriul  orasului; 

- retea de telefonie fixa si mobila; 

- gestionarea deseurilor corespunzatoare; 

-colectarea selectionata a deseurilor in 

vederea reciclarii, refolosirii,recuperarii sau 

valorificarii lor. 

- reabilitarea retelei de canalizare si a 

statiei  de epurare a apelor reziduale din 

localitate. 

 

 

- realizarea sistemului de alimenatre cu 

gaze  naturale a nivelul  orasului; 

- modernizarea drumurilor locale. 

- reabilitarea  instalatiei de iluminat public. 

Oportunitati Amenintari 

 

- accesarea de fonduri destinate dezvoltarii 

infrastructurii rurale; 

- realizarea retelei de alimentare cu apa in 

- lipsa resurselor financiare pentru 

indeplinirea obiectivelor  de investitii 

propuse; 

- lipsa informatiei in legatura cu 
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celelalte localitati componente ale orasului; 

- realizarea retelei de canalizare in celelalte 

localitati componente ale orasului. 

- realizarea retelei  de gaze in celelalte sate 

componente ale orasului. 

 

programele de finantare europeana; 

- migratia fortei de munca spre zone 

atractive din punct de vedere economic; 

- lipsa culturii antreprenoriale; 

- riscul ca firmele din oras sa nu faca fata 

competitiei de pe piata unica; 

- lipsa capitalului de sustinere a activitatilor 

economice 

- lipsa resurselor  financiare ale  cetatenilor 

va face dificila racordare la canalizare 

 

Economie 

Puncte forte 

 

Puncte slabe 

 

-existenta in localitate a agentilor 

economici care ajuta la dezvoltarea 

localitatii si la crearea  de noi locuri de 

munca 

- obtinerea produselor ecologice  prin 

existenta potentialului; 

- preocuparea pentru introducerea 

tehnologiilor noi si pentru activitatea de 

cercetare –dezvoltare. 

resursele  financiare la nivel local 

insuficiente pentru sustinerea/promovarea  

unor investitii; 

- folosirea unor tehnologii vechi cu 

productivitate si eficienta economica 

scazuta; 

- absenta implementarii sistemului de 

calitate in cadrul proceselor de productie si 

a produselor;  
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Oportunitati: 

 

Amenintari 

 

- cresterea capacitatii antreprenoriale; 

- atragerea unor noi investitori in oras prin 

facilitatile pe care administratia locala le 

pune la dispozitie; 

- oportunitati  de finantare ale Uniunii 

Europene; 

- dezvoltarea cooperarii locale  

- regenerarea comunitatii rurale; 

- dezvoltarea resurselor  umane; 

- infratirea cu orase 

- atragerea de fonduri pentru infiintarea de 

spatii sociale pentru ingrijirea persoanelor 

varstnice si defavorizate; 

- atragerea de fonduri pentru infiintarea 

unui parteneriat public-privat de societati 

comerciale care sa valorifice potentialul 

agricol ,turistic si uman. 

-posibilitatea  accesarii creditelor cu 

dobanda subventionata pentru crearea de 

noi locuri de munca in mediul rural. 

- legislatia in continua schimbare; 

- oferte de creditare greu accesibile; 

- datorita  infrastructurii sociale  

neadecvate raportate la potentialul orasului 

investitorii au un interes  scazut pentru 

inceperea afacerilor in oras; 

- cresterea ponderii muncii la negru cu 

efecte negative asupra pietei 

muncii,economiei locale si asistentei 

sociale in perspectiva; 

- receptivitatea si flexibilitatea  scazuta a 

populatiei locale la cerintele noi ale pietei 

muncii care determina in timp decalaje 

economice mari. 
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Social 

Puncte forte: 

 

Puncte slabe 

-existenta resurselor umane ce pot asigura 

dezvolatrea activitatii economico-sociale; 

 

 

 

- insuficienta informare a populatiei cu 

privire la programele de calificare si 

reconversiei  existente in judet; 

- existenta somajului de lunga durata, care 

conduce la descalificarea si descurajarea 

fostilor angajati 

- numar mare al persoanelor care nu au 

ocupatiei 

Oportunitati: 

 

Amenintari: 

 

-atragerea de programe cu finanatare 

europeana pentru stimularea ocuparii fortei 

de munca; 

- adapatrea programelor de invatamant la 

cerintele economiei de piata; 

- existenta unor reglementari ce acorda 

facilitati angajatilor care creeaza noi locuri 

de munca pentru someri ,tineri absolventi. 

 

declin demigrafic si imbatranirea populatiei 

comunitatii; 

-cresterea somajului in randul absolventilor 

de liceu; 

-migrarea fortei de munca 

-amplificarea pregatirii teoretice a fortei de 

munca in detrimetrul aspectelor aplicative. 
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Invatamant si cultura 

Puncte forte Puncte slabe 

existenta pe raza orasului Scornicesti a 14 

scoli; 

-management scolar adecvat; 

-implementarea programelor  de integrare a 

copiilor de etnie in unitatile invatamantului 

obligatoriu; 

-existenta unui camin cultural 

-existenta in localitati a unor cladiri scolare  

modernizate: 

- alei pietonale,spatii verzi,loc de joaca 

pentru copii; 

- racordare si bransament pentru agentul 

termic si alimenatre cu apa la gradinita; 

-construire gradinita sat Bircii 

-centrala termica cu biomasa si panou solar  

- terenuri de sport modernizate cu  tribuna 

existenta in localitati a unor cladiri scolare 

afectate  de uzura fizica avansta. 

 

Oportunitati Amenintari 

 

- organizarea de cursuri  de formare si 

reconversie profesionala in oras; 

- imbatranirea populatiei din oras 

-reducerea populatiei scolare datorita 



 
 
 

 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației 

publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a oraşului Scornicesti 

 

-accesarea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea profesionala a persoanelor 

active in oras; 

-cresterea  nivelului de pregatire 

profesionala a fortei de munca; 

- implemenatrea unor proiecte care sa 

stimuleze implicarea  rromilor in activitati 

aducatoare de venituri. 

-reabilitarea scolii din localiatatea Negreni; 

- reabilitarea gradinitei din localitatea Teius 

-reabilitare casa de cultura Scornicesti 

-reabilitare Monument istoric Casa 

Coculescu 

-monitorizarea starii ocupationale a 

populatiei 

declinului natalitatii; 

-buget inca insuficient alocat 

invatamantului public generand fenomene 

de dotare materiala la limita necesarului 

unitatilor sau reurgerea la finantare paralele 

prin aportul familiilor. 

 

 

 

Sanatate 

Puncte forte Puncte slabe: 

- existenta pe raza orasului a unui spital ,a 

doua dispensare medicale si a unei 

circumscriptii veterinare 

-populatia orasului este inscrisa la medicii 

din oras; 

-cabinetele dispun de personal calificat 

-inexistena unei sectii de urgenta care sa 

preia cazurile, transportul cu ambulanta 

facandu-se la Spitalui de urgenta  Slatina. 
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Oportunitati Amenintari: 

 

- modernizarea cladirii spitalui si a  

dispensarelor pentru  a oferi servicii 

medicale de calitate intr-un spatiu modern 

imposibilitatea unor pacienti de a plati 

anumite servicii medicale; 

-slaba receptivitate a pacientilor la 

programele nationale de sanatate 

 

 

Prioritati de dezvoltare 

Integrare europeana- in ceea ce priveste procesul de integrare europeana ,obiectivele 

specifice ale Consiliului Local Scornicesti sunt: 

1.Fundamentarea politicilor publice pe principiile si orientarile formulate in documentele 

Uniunii Europene 

2.Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene la nivelulul Consiliului Local  

Scornicesti 

- in primul rand se va urmari imbogatirea permanenta a portofoliului de proiecte 

corespunzator  prioritatilor de dezvoltare ale localitatii,precum si pregatirea 

documentatiei tehnico-economice absolut necesara  eligibilitatii proiectelor  de 

infrastructura in cadrul Fondurilor Structurale. 

- va asigura cofinantarea atat a proiectleor cu finantare nerambursabila aflate  in derulare, 

cat si a diverselor programe cu finantare nerambursabila propuse spre finantare in care 

Cosiliul local este aplicant eligibil in conformitate  cu prevederile legale in vigoare. 

 

3.Cresterea capacitatii institutionale a administratiei publice in ceea ce priveste 

procedurile europene cu privire la derularea fondurilor de coeziune si a celor structural 
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      B.Educatie-in ceea ce priveste domeniul educatiei Consiliul Local    Scornicesti va avea in 

vedere ca obiective: 

- reabilitarea Scolii din localitatea Negreni 

-reabilitarea Gradinitei din localitatea Teius 

      C.Protectie sociala-Consiluil Local Scornicesti va continua punerea in aplicare a 

prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, de asemenea se va urmari absorbtia 

treptata a saraciei persoanelor active si a celor care si-au incheiat ciclul vietii active  ( 

pensionari), asigurarea accesului tuturor cetatenilor la serviciile fundamentale sociale, accesul 

egal la educatie pentru copiii din mediul rural, completarea si dezvoltarea sistemului de protectie 

sociala,dezvoltare si implementare de programe sociale. 

    D. Agricultura  si dezvoltare rurala- prin suprafata, calitatea solurilor si categoriilor de 

folosinte agricole , Romania se numara printre tarile cu cel mai mare potentiala agricol din 

Europa, iar agricultura este una dintre ramurile de baza ale economiei nationale.In domeniul 

agriculturii si dezvoltarii rurale va fi necesara o abordare care  sa permita integrarea in Politica 

Agricola Comuna a Uniunii Europene, principalele masuri fiind cele menite sa contribuie la 

trecerea  de la agricutura de subzistenta si semi-subzistenta  paracticata in prezent  la o 

agricultura comerciala, precum si masuri  de modernizare a satelor ,de schimbare a peisajului 

rural, de dezvoltare si diversificare a altor activitati econimice care sa genereze venituri 

alternative.Consiliul local Scornicesti se va implica potrivit competentelor care ii revin conform 

Legii administratiei publice locale in realizarea acestor transformari structurale, urmarind 

indeplinirea urmatoarelor obiective specifice: 

1.Stimularea  transformarii gospodariilor taranesti in ferme familiale cu caracter comercial 

2.Sprijinirea valorificarii productiei agricole prin masuri de piata prin incurajarea parteneriatului 

public –privat. 

3.Implementarea tehnicilor agricole moderne si performante prin perfectionarea continua a 

pregatirii profesionale 
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3.Impadurirea terenurilor nerentabile 

 

E. Refacerea infrastructurii si modernizarea transporturilor-impune ca principala directie de 

actiune cresterea calitatii drumurilor si a serviciilor de transport.Obiectivul general consta in 

asigurarea unei bune accesibilitati si modalitati a populatiei Scornicestiului, prin imbunatatirea 

infrastructurii de transport si tehnico-ediliatre locale, in  

vederea stimularii dezvoltarii economico-sociale durabile a orasului, crearii unui cadru favorabil 

atragerii investitiilor locale si/sau straine.Obiectivul principal se focalizeaza asupra punerii la 

dispozitie a unei infrastructuri moderne dezvoltata in mod corespunzator, durabila, intretinuta 

conform cerintelor si care sa contribuie in mod pozitiv si semnificativ la dezvoltarea economica a 

Scornicestiului.    De asemenea printre punctele de strategie de dezvoltare locala a orasului 

Scornicesti se afla si amenajarea si modernizarea de: spatii de joaca pentru copii,alei,parcari. 

F.Protectia mediului inconjurator   

- Intarirea capacitatii de implementare a legislatiei in domeniul informatiei de mediu-aplicarea 

ferma a legislatiei in domeniul informatiei de madiu se va realiza prin adoptarea unui sistem de 

norme,standarde si reglementari compatibile ci exigentele Uniunii Europene. 

-Consolidarea capacitatii de implementare in domeniul gestionarii deseurilor- prin transformarea 

reziduurilor in resurse uzuabile,reciclarea ofera o modalitate  de administrare a reziduurilor 

solide reducand poluarea, conservand energia, creand locuri de munca si dezvoltand industrii 

manufacturiere mai competitive, la fel si deversarea reziduurilor in zone special amenajate sau 

aderarea lor in incineratoare,reciclarea costa si ea bani. 

In vederea gestionarii corespunzatoare a deseurilor Consiliul Local Scornicesti urmareste 

Realizarea platformei ecologice  de gunoi care sa corespunda Directivelor Uniunii Europene in 

domeniu ,precum si Inchiderea platformelor de gunoi necorespunzatoare  standardelor actuale. 

 

 



 
 
 

 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației 

publice locale ale orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 

a oraşului Scornicesti 

 

 

G.Cultura 

* Reabilitarea Casei de Cultura din orasul Scornicesti 

* Reabilitare monument istoric Casa Coculescu 

*Valorificarea patrimoniului cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


