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                                             INTRODUCERE 

                        

      Sectorul  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  definite  ca  fiind  

totalitatea  acţiunilor  şi  serviciilor de  utilitate  publică  şi  de interes  economic    

social  desfăşurate  la  nivelul  unităţilor  administrativ – teritoriale  sub  

responsabilitatea  autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  a  suferit  

transformări  majore  în  ultimii  20  ani,  atât  din punct de  vedere  

organizatoric  cât  şi  tehnic. 

       Aceste  transformări  au  fost,  însă,  rolul  unor  acţiuni  conjuncturale,  al  

unor  acţiuni  si  iniţiative  punctuale  şi  nu  al  unor  acţiuni  planificate,  bazate  

pe  o  strategie  sectorială  coerentă  şi  de  aceea  impactul  avut,  a  fost  limitat  

si  nesatisfăcător, în  raport  cu  necesităţile  şi  aşteptările  populaţiei. 

        Scopul  fundamental  al  acestei  strategii  este  stabilirea  obiectivelor,  

identificarea  soluţiilor  si  direcţiilor  de  acţiune  capabile  să  asigure  

accelerarea  dezvoltării  şi  eficientizarea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  

publice  si  totodată,  dezvoltarea,  reabilitarea şi  modernizarea  infrastructurii  

tehnico  edilitare  aferente,  astfel  încât  fiecărui  cetăţean să-i  fie  asigurat  

accesul  liber  si  nediscriminatoriu  la  serviciile  comunitare  de  utilităţi  

publice. 

 
 

      În  contextual  actual,  domeniul  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  

publice  a  devenit  una  din  preocupările  majore  ale  autorităţilor  

administraiiei  publice,  atât  la  nivel  central  cât  şi  la  nivel  local,  întrucât  

această  activitate  are  o  importantă  dimensiune  socială  şi  cu  rol  esenţial  

pentru  menţinerea  şi  consolidarea  coeziunii  sociale,  pentru  asigurarea  
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dezvoltării  durabile  a  localităţilor,  pentru  imbunătăţirea  condiţiilor  de  viaţa  

şi  de  muncă  la  nivelul  comunităţii  locale. 

        Serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice,  denumite  în  continuare  

servicii  de  utilităţi  publice,  reprezintă  totalitatea  activităţilor  de  utilitate  

şi  interes  public  general,  desfăşurate  la  nivelul  comunelor,  oraşelor,  

municipiilor  sau  judeţelor  sub  conducerea,  coordonarea  şi  

responsabilitatea  autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  în  scopul  

satisfacerii  cerinţelor  comunităţilor  locale,  prin  care  se  asigura  

următoarele  utilităţi : 

- alimentarea  cu  apă; 

- canalizarea  şi  epurarea  apelor  uzate; 

- colectarea,  canalizarea  şi  evacuarea  apelor  pluviale; 

- producţia,  transportul,  distribuţia  şi  furnizarea  de  energie  termică  

în  sistem  centralizat; 

- salubrizarea   localităţilor; 

- iluminatul  public; 

- administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  unităţilor  

administrativ – teritoriale,  precum  şi  altele  asemenea; 

- transportul  public  local. 

     La  capitolul  particularităţi,  serviciilor  de  utilităţi  publice  le  sunt  

caracteristice  urmatoarele : 

- au  caracter  economico – social ; 

- răspund unor  cerinţe  şi  necesităţi  de  interes  si  unitatea  publică; 

- au  caracter  tehnico – edilitar ; 

- au  caracter  permanent  şi  regim  de  funcţionare  continuu ; 

- regimul  de  funcţionare  poate  avea  caracteristici  de  monopol; 

- presupun  existenţa  unei  infrastructuri tehnico – edilitare  adecvate; 

- aria  de  acoperire  are  dimensiuni  locale: comunale,  urbane,  

municipale  sau  judeţene; 

- sunt  infiinţate,  organizate  şi  coordonate  de  autorităţile  

administraţiei  publice  locale; 

- sunt  organizate  pe  principii  economice  şi  de  eficienţă; 

- pot  fi  furnizate/prestate  de  către  operatori  care  sunt organizaţi  şi  

funcţionează  fie  în  baza  reglementărilor  de  drept  public,  fie  in  

baza  reglementărilor  de  drept  privat; 

- sunt  furnizate/ prestate  pe  baza  principiului “beneficiarul plătşte” ; 

- recuperarea  costurilor  de  exploatare  ori  de  investiţii  se  face  prin  

preţuri,  tarife  sau  taxe  speciale. 

  Serviciile  de  utilităţi  publice  sunt  în  responsabilitatea  autorităţilor  

administraţiei  publice  locale  şi  se  înfiinţează,  se  organizează  şi  se  
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gestionează  potrivit  hotărârilor  adoptate  de  consiliile  locale,  de  consiliile  

judeţene,  de  asociaţiile  de  dezvoltare  comunitară,  în  funcţie  de  gradul  de  

urbanizare,  de  importanţa  economico – socială  a  localităţilor,  de  mărimea  

şi  gradul  de  dezvoltare  a  acestora  şi  in  raport  cu  infrastructura  tehnico – 

edilitară  existentă. 

      Conform  prevederilor  legii,  sistemele  de  utilităţi  publice  sunt  parte  

componentă  a  infrastructurii  tehnico – edilitare  a  unităţilor  administrativ – 

teritoriale.  Aceste  sisteme  constituie  bunuri  de  interes  şi  folosinţă  publică  

şi  aparţin,  prin  natura  lor  sau  potrivit  legii,  domeniului  public  ori  privat  

al  unităţilor  administrativ – teritoriale. 

      Sistemele  de  utilităţi  publice  sunt  supuse  regimului  juridic  al  

proprietăţii  publice  sau  private  a  acestora. 

      În  scopul  identificării,  inregistrării,  descrierii  şi  reprezentării  pe  hărţi  

şi  planuri  cadastrale,  precum  şi  în  documentaţii  de  urbanism  şi  

amenajarea  teritoriului,  sistemele  de  unităţi  publice  se  evidenţiază  şi  se  

inventariază  în  cadastrele  imobiliar – edilitare  organizate  la  nivelul  

unităţilor  administrativ – teritoriale. 

 

      Autorităţile  componente 

 
a) autorităţile  administraţiei  publice  locale; 

 

      În  sensul  dispoziţiei  legii,  autorităţile  publice  locale  au  competenţa  

exclusivă,  în  tot  ceea  ce  priveşte  crearea,  dezvoltarea,  modernizarea,  

administrarea  şi  exploatarea  bunurilor  proprietate                                                         

publică  sau  private  a  unităţilor  administrativ – teritoriale, aferente  

sistemelor  de  unităţi  publice. 

     Autorităţile  administraţiei  publice  locale  au  dreptul  de  a  adopta  hotărâri  

în  legatura  cu : 

   - elaborarea  şi  aprobarea  strategiilor  proprii  privind  dezvoltarea  

serviciilor,  a  programelor  de  reabilitare,  extindere  si  modernizare  a  

sistemelor  de  unităţi  publice  existente,  precum  şi  a  programelor  de  

infiinţare  a  unor  noi  sisteme,  inclusiv  cu  consultarea  operatorilor; 

   - coordonarea  proiectării  şi  execuţiei  tehnico – edilitare,  în  scopul  

realizării  acestora  intr-o  concepţie  unitară  şi  corelată  cu  programele  de  

dezvoltare  economico – socială  a  localităţilor,  de  amenajare  a  teritoriului,  

urbanism  şi  mediu ; 

   -  asocierea  intercomunitară  în  vederea  infiinţării,  organizării,  gestionării  

şi  exploatării  în  interes  comun  a  unor  servicii,  inclusive  pentru  finanţare  
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şi  realizarea  obiectivelor  de  investiţii  specifice  sistemelor  de  utilităţi  

publice ; 

   -  delegarea  gestiunii  serviciilor,  precum  şi  darea  în  administrarea  sau  

concesionarea  bunurilor  proprietate  publică  si/sau  private  a  unităţilor  

administrativ – teritoriale,  ce  constitue  infrastructura  tehnico – edilitară 

aferenta  serviciilor ; 

   -  participarea  unităţilor  administrativ – teritoriale  la  constituirea  

capitalului  social  al  unor  societăţi  comerciale  având  ca  obiectiv  

furnizarea/prestarea  serviciilor  de  unităţi  publice  de  interes  local,  

intercomunitar  sau  judeţean,  după  caz ; 

    - contractarea  sau  garantarea  imprumuturilor  pentru  finanţarea  

programelor  de  investiţii  în  vederea  dezvoltării,  reabilitării  şi  modernizării  

sistemelor  existente ; 

       Legea  stabileşte  ca  raporturile  juridice  dintre  autorităţile  administraţiei  

publice  locale  şi  utilizatori  sunt  raporturi  juridice  de  drept  administrativ, 

supuse  normelor  juridice  de  drept  public. 

 

b) asociaţiile  de  dezoltare  comunitară 

     Actul  normativ  stabileşte  faptul  ca  unităţile  administrativ-teritoriale,  

reprezentate  prin  autorităţile   administraţiei  publice  locale,  pot  coopera  în  

scopul  înfiinţării,  fiinţării  şi  realizării  unor  servicii  de  utilităţi  publice,  

inclusiv  a  infrastructurii  tehnico-edilitare  aferente,  precum   si  pentru  

organizarea,  gestionarea  şi exploatarea  în  interes  comun  a  acestor  servicii. 

     Cooperarea  amintită  mai  sus,  se  poate  materializa  prin  realizarea  unor  

asociaţii  de  dezvoltare  comunitară. 

     Asociaţiile  de  devoltare  comunitară  reprezintă  instituţii  publice  de  

cooperare  intercomunitară.  In  sensul  legii,  asociaţiile  îşi  asuma  şi  exercită,  

pentru  şi  în  numele  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  asociate,  

toate  competenţele  şi  atribuţiile,  drepturile  şi  obligaţiile  pe  domeniul  strict  

limitat  al  serviciului/serviciilor  care  i-a/i-au  fost  transferat/ transferate. 

    Precizare  

    Serviciilor  si  sistemelor  de  utilităţi  publice  ce fac  obiectul  unei  asocieri  

intercomunitare  le  sunt  aplicabile  dispoziţiile  de  fapt  comun  privind  

coproprietatea. 

 

      c)     autorităţile  administraţiei  publice  centrale 

    Conform  dispoziţiilor  legii,  Guvernul  asigură  realizarea  politicii  generale  

a statului  în  domeniul  serviciilor  de  utilităţi  publice,  în concordanţă  cu  

Programul  de  guvernare  şi  cu  obiectivele  Planului  naţional  de  dezvoltare  
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economico- socială  a  ţării.  Realizarea  politicii  amintite  anterior  se  face  

prin  : 

- aprobarea  si  actualizarea  Strategiei  naţionale  privind  serviciile  

comunitare  de  utilităţi  publice; 

- indrumarea  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  în  vederea  

infiinţării,  organizării,  exploatării  şi  gestionării   eficiente  a  

serviciilor  de utilităţi  ,  respective  pentru  reabilitatea,  modernizarea 

dotărilor  publice şi  dezvoltarea  infrastructurii  tehnico-edilitare  a  

localităţilor ; 

- acordarea  garanţiilor  guvernamentale  pentru  obţinerea  creditelor  

interne  şi  externe  necesare  dezvoltării  infrastructurii  tehnico-

edilitare  de  interes  local  sau  judeţean; 

- acordarea  de  transferuri  de  la  bugetul  de  stat  pentru  dezvoltarea  

infrastructurii  tehnico-edilitare  de  interes  local,  intercomunitar  sau  

judeţean,  cu  respectarea  principiului  subsidiarităţii  si  

proporţionalităţii. 

    Legea  instituie  pentru  Guvern,  obligaţia  de  a  examina  periodic  starea  

servicilor  de  utilităţi  publice. 

     Totodată,  Guvernul  are  obligaţia  de  a  stabili  măsuri  pentru  dezvoltarea  

durabila  şi  creşterea  calităţii  acestora,  corespunzător  cerinţelor  utilizatorilor  

şi  nevoilor  localitatilor,  pe baza  unor  strategii  sectoriale  specifice. 

     Totodată  Guvernul  sprijina  autoritatile  administratiei  publice  locale  prin  

masuri  administrative,  legislative  si  eonomico-financiare,  in scopul  

dezvoltarii  si  imbunatatirii  cantitative  si  calitative  a  serviciilor  de  utilitati  

publice  si  al  asigurarii  functionarii  si  exploatarii  in  conditii  de  siguranta  

si  eficienţa  economica  a  infrastructurii   tehnico-edilitare  aferente  acestora. 

       Precizare : 

       Ministerul  Administratiei  si  Internelor,  ca autoritate  a  administratiei  

publice  centrale,  exercita  functia  de  analiza,  sinteza,  decizie,  coordonare  si  

planificare  la  nivel  central  pentru  domeniul  serviciilor  de  utilitati  publice. 

 

           d)  autorităţile  de  reglementare : 

           Legea  acordă  calitatea  de  autoritate  de  reglementare,  Autorităţilor  

Naţionale  de  Reglementare  pentru  Serviciile  Comunitare de Utilitati  Publice  

(A.N.R.S.C), şi  Autorităţii  Naţionale de Reglementare  în  Domeniul Energiei  

(A.NR.E.)  şi  Autorităţii Rutiere  Romane  (A.R.R.). 

         Legea  stabileşte  că  A.N.R.S.C.  este  autoritatea  de  reglementare 

competentă  pentru  urmatoarele  servicii de  utilităţi  publice: 

- alimentare  cu  apă; 

- canalizare  şi  epurarea  apelor  uzate; 
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- colectarea,  conalizare  şi  evacuarea  apelor  pluviale; 

- producerea,  transportul,  distribuţia  şi  furnizarea  de  energie  

termică  în  sistem  centralizat,  cu  excepţia  activităţii  de  producere  

a  energiei  termice  în  cogenerare; 

- salubrizarea  localităţilor; 

- iluminatul  public; 

- administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  unităţilor  

administrative-teritoriale. 

           Conform  legii, A.N.R.S.C  are  competenţa  de  a  elibera  licente, de a 

elabora  metodologii  şi  reglementate – cadru  pentru  domeniul  serviciilor  de  

utilităţi  publice din  sfera  sa de  reglementare  şi  pentru  piaţa  acestor  

servicii,  precum  şi  de  a  monitoriza  modul  de  respectare  şi  implementare  

a  legislaţiei  aplicabile  acestor  servicii. 

           În  schimb,  activitatea  de  producere  a  energiei  termice  în  

cogenerare,  este  supusă  licenţierii,  reglementării  şi  controlului A.N.R.E. 

            Observaţie       

         Competenţele  şi  atribuţiile  A.N.R.E.  sunt  reglementate  de  LEGEA  

energiei  electrice  nr.  318/2003  şi  de  prevederile  legale  privind  serviciul  

public  de  alimentare  cu  energie  termică. 

         A.R.R.  este  autoritatea  de  reglementare  competentă  pentru  serviciul  

de  transport  local.  Competenţa  A.R.R. în elaborarea  de  metodologii  şi  

regulamente  cadru  pentru  transportul  public  de  personae,  acordarea  de  

licenţe  de  transport,  monitorizare  si  controlarea  respectării  de  către  

operatori  a  condiţiilor  impuse  prin  licenţele  de  transport,  precum  şi  a  

legislaţiei  în  vigoare  privind  transporturile  rutiere. 

        A.N.R.S.C.  este  instituţae  publică  autonomă  de  interes  naţional,  cu  

personalitate  juridică,  ce  funcţioneaza  în  coordonarea  primului – ministru,  

pe  baza  regulamentului  propriu  de  organizare  şi  funcţionare,  aprobat  prin  

hotarare  a  Guvernului. 

        A.N.R.S.C.   colaborează  cu  o  serie  de  autorităţi  şi  ministere,  cu  alte  

organe  de  specialitate  ale  administraţiei  publice  centrale  sau  locale  cu  

atribuţii  în  domeniul  servicilor  de  utilităţi  publice  ori  în  legatură  cu  

acestea,  cu asociaţiile  utilizatorilor,  cu  agenţii  economici  specializaţi  care  

prestează  servicii  de  sector,  cu  asociaţiile  profesionale  din  domeniu  şi  cu  

asociaţiile  patronale  şi  sindicale,  în  vederea  atribuţiilor. 

       Un  aspect  important  de  menţionat  este  cel  referitor  la  finanţarea  

A.N.R.S.C.  legea  stabileşte  ca  activitatea A.N.R.S.C.  se  finantează  integral  

din  venituri  proprii  obtinuţe  din  tarifele  percepute  pentru  acordarea  

licenţelor,  din  tarifele  percepute  pentru  eliberarea autorizaţiilor  de  montare  

şi  exploatare  a  sistemelor  de repartizare  a  costurilor,  din  tarifele  pentru  
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consultaţa  şi  prestări  de  servicii  acordate  la  cerere,  din  contribuţii  ale  

operatorilor  de  servicii  de  utilităţi  publice  aflaţi  în sfera  sa  de 

reglementare  sau  ale  organismelor  internaţionale. 

           A.N.R.S.C.  este  condusă  de  un  preşedinte,  ajutat  de  un  

vicepreşedinte.  Legea  introduce  şi  prevede  conform  căruia  preşedintele  

este  asistat  de  un  consiliu  consultativ  ale  cărui  lucrări  le  coordoneaza. 

 

    Organizarea şi funcţionarea  serviciilor de utilităţi  publice 

 

a) gestiunea  serviciilor  de  utilităţi  publice 

      Gestiunea  serviciilor  de  utilităţi  publice  este  definită  ca  fiind  

modalitatea  de  organizare,  funcţionare  şi  administrare  a  serviciilor  de  

utilităţi  publice  în  scopul  furnizării / prestării  acestora  în  condiţiile  stabilite  

de  autorităţile  administraţiei  publice  locale. 

       Legea  prevede  două  modalitaţi  de  gestiune  a  serviciilor  de  utilităţi  

publice.  Cele  două  modalităţi  enumerate  de  lege  sunt  gestiunea  directă şi  

gestiunea  delegată. 

       Indiferent  de  forma  de  gestiune  aleasă,  desfăşurarea  activităţilor  

specifice  oricărui  serviciu  de  utilităţi  publice,  se  realizează  pe  baza  unui  

regulament  al  serviciului  şi  al  unui  caiet  de  sarcini  elaborate  şi  aprobat  

de  autorităţile  administraţiei  publice  locale  sau  de  asociaţiile  de  dezvoltare  

comunitară 

 

        Precizare : 

       Potrivit  actelor  normative,  sunt  prosibile  orice  inţelegeri  sau  acorduri  

de  asociere  şi  orice  forme practice  dintre  operatori,  indiferent  de  modul  

de  organizare,  forma  de  proprietate  sau  modalitatea  de  gestiune  adoptată. 

       Referitor  la  raporturile  juridice  dintre  autorităţile  administraţiei  publice  

locale  sau  asociaţiile  de dezvoltare  comunitară,  după  caz,  şi  operatorii  

serviciilor  de  utilităţi  publice,  legea  prevede  ca  aceste  raporturi  să fie  

reglementate  prin  hotărâre  de  dare  în  administrare  în  cazul  gestiunii  

directe  şi  prin  hotărâri  şi  contracte  prin  care  se  delegă  gestiunea  

serviciilor  în  cazul  gestiunii  delegate. 

       Pe  cale  de  consecinţă,  raporturile  juridice  dintre  operatorii  serviciilor  

de  utilităţi  publice  şi  utilizatorii  acestor  servicii  sunt  raporturi  contractuale  

desfăşurate  în  baza  contractului – cadru  de  furnizare/prestare  a  serviciilor  

de  utilităţi  publice,  elaborate  de  autoritatea  de  reglementare  competentă. 

       În  privinţa  bunurilor  proprietate  publică  ori  privată  a  unităţilor  

administrativ-teritoriale,  utilizate  pentru  furnizarea/prestarea  serviciilor  de  

utilităţi  publice,  actul  normativ  stipulează  ca  aceste  bunuri  pot  fi  : 
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- date  în  administrare  şi  exploatare,  operatorilor  care  exercită  

gestiunea  directă  a  serviciilor  publice; 

- concesionate  operatorilor  organizaţi  ca  societăţi  comerciale  cu  

capital  public,  privat  sau  mixt,  care  exercită  gestiunea  delegată  a  

serviciilor  de  utilităţi  publice. 

 

b) Gestiunea  directă 

        Prin  intermediul  acestei  modalităţi,  autorităţile  administraţiei  publice  

locale  sau  asociaţiilor  de  dezvoltare  comunitară,  după  caz,  îşi  asumă,  în  

calitate    de  operator,  toate  sarcinile  şi  responsabilitatile  cu  privire  la  

furnizarea/prestarea  serviciilor  de  utilităţi  publice  şi  la administrarea  şi  

exploatarea  sistemelor  de  utilităţi  publice  aferente. 

        Gestiunea  directă  se  realizează  prin  structuri  proprii  ale  autorităţilor  

publice  locale  sau  ale  asociaţiilor  de  dezvoltare  comunitară.  Acestea  pot  

fi  : 

- compartimente  de  specialitate,  fără  personalitate  juridică,  

organizate  în  cadrul  aparatului  propriu  al  consiliului  local  ori  

judeţean al  unităţii  administrativ-teritoriale; 

- servicii   publice  sau  direcţii  de  specialitate,  fără  personalitate  

juridică,  organizate  în  cadrul  aparatului  propriu  al  consiliului   

local  ori  judeţean  al unităţilor administrativ-teritoriale,  având  

autonomie  financiară  şi  funcţională; 

- servicii  publice  sau  direcţii  de  specialitate,  cu  personalitate  

juridică,  organizate  în  subordinea consiliului  local  sau  judeţean   al  

unităţii  administrativ-teritoriale  sau  a  asociaţiei  de  dezvoltare  

comunitară,  având  patrimoniu propriu,  gestiune  economică  proprie  

şi  autonomie  financiară  şi  functională. 

         Operatorii  amintiţi  mai  sus,  furnizează / prestează  un serviciu de 

utilităţi  publice  prin  exploatarea  şi  administrarea  infrastructurii  tehnico-

edilitare  aferente  acestuia,  pe  baza  unei  hotărâri  de  dare  în  administrare  a  

serviciului,  precum şi  pe  baza  licenţei  eliberate  de  autoritatea  de  

reglementare  competentă. 

         Hotărârea  se  adoptă  de  către  consiliile  locale,  de  consiliile  judeţene  

de  Consiliul  General  al  Municipiului  Bucureşti  sau  de  asociaţia  de  

dezvoltare  comunitară,  după  caz. 

 

           Precizare  

           Legea  stabileşte  ca  operatorii  să-şi  desfăşoare  activitatea  în  temeiul  

unui  regulament  de  organizare  şi  funcţionare. 
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            c)  Gestiunea  delegată 

            Prin  intermediul  acestei  modalităţi,  autorităţile  administraţiei  publice  

locale  sau  asociaţiile  de  dezvoltare  comunitară  transferă  unuia  sau  mai  

multor  operatori  toate  sarcinile  si  responsabilităţile  privind  furnizarea / 

prestarea  serviciilor  de  utilităţi  publice,  precum  şi  administrarea  şi  

exploatarea  sistemelor  de  unităţi  publice  aferente  acestora,  pe  baza  unui  

contract,  denumit  în  continuare  contract  de  delegare  a  gestiunii. 

           În  accepţiunea  legii,  contractul de delegare  a  gestiunii  poate  fi: 

- contract  de  concesiune; 

- contract  de  parteneriat  public-privat; 

   Contractul amintit mai  sus  cuprinde  obligatoriu  urmatoarele anexe: 

- caietul  de  sarcini  privind  furnizarea/prestarea  serviciului; 

- regulamentul  serviciului; 

- inventarul  bunurilor  mobile  si  immobile,  proprietate  publică sau  

privată  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  aferente  serviciului; 

- proces-verbal  de  predare-preluare  a  bunurilor  prevăzute  la  punctul 

anterior. 

         În  mod  obligatoriu  în  contractul  de  delegare  a  gestiunii  se  vor  

regăsi  urmatoarele  clauze: 

- denumirea  părţilor  contractante; 

- obiectul  contractului; 

- durata  contractului; 

- drepturile  si  obligaţiile  părţilor  contractante; 

- sarcinile  şi  responsabilităţile  părţilor  cu  privire  la  programele  de  

investiţii,  la  programele  de  reabilitări,  reparaţii  şi  renovări,  

precum  şi  la  condiţiile  de  finanţare  a  acestora; 

- tarifele  practicate  şi  procedura  de  stabilire,  modificare  sau  

ajustare  a  acestora; 

- modul  de  tarifare  şi  încasare  a  contravalorii  serviciilor  

furnizate/prestate; 

- nivelul  redevenţei  sau  al  altor  obligaţii  după  caz; 

- răspunderea  contractuală;  forţa  majoră; 

- condiţiile  de  redefinire  a  clauzelor  contractuale; 

- condiţiile  de  reziliere  a  contractului  de  delegare  a  gestiunii. 

Legat de procedurile de atribuire, legea  stabileşte ca acestea  sunt cele 

aplicabile  tipului  de  contract  de  delegare  de  gestiune ales  de  autoritatea  

administraţiei  publice  locale  responsabile. 
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          Operatori  şi  utilizatori         
 

a) Operatorii  serviciilor  de  utilităţi  publice 

Au  calitatea  de  operator,  furnizorii/prestatorii  de  servicii  de utilităţi 

publice  care  îşi  desfăşoara  activitatea  pe  baza  unei  licenţe. Trebiue  să  

menţionam  aspectul  conform  căruia,  furnizarea/prestarea  serviciilor  de  

utilităţi  publice  este  permisă  numai  pe  baza  licenţei  emise  de  autorităţile  

de  reglementare  competente.  Pe  cale  de  consecinţă,  calitatea  de  operator  

este  recunoscută  numai  pe  baza  licenţei  de  operare  emisa  de  autorităţi  de  

reglementare  competente. 

          Furnizarea /prestarea  serviciilor  de  utilităţi  publice  fără  licenţă  atrage  

răspunderea  administrativă  sau  contravenţională. 

          Drepturile  şi  obligaţiile  operatorilor  de  servicii  de  utilităţi  publice  in  

raporturile  cu  autorităţile  administratiei  publice  locale  sau  cu  utilizatorii,  

rămân  aceleaşi  indiferent de  modalitatea  de  gestiune  adoptată  de  statutul  

juridic,  forma  de  organizare,  natura capitalului,  tipul  de  proprietate  ori  ţara  

de  origine  din  Uniunea  Europeană. 

         Legat  de  raporturile  dintre  raporturile  operatorii  şi  utilizatorii  

serviciilor   de  utilităţi,  legea  le  încadrează  în  categoria  raporturilor 

 juridice  de  natura  contractuală.  Aceste  raporturi  sunt  supuse  normelor  de  

drept  privat. 

        Operatorii  serviciilor de utilităţii  publice au urmatoarele  obligaţii: 

- să  asigure  furnizarea/prestarea  serviciilor  de  utilităţi  publice, 

conform  prevederilor  contractuale  şi  cu  respectarea  prescripţiilor,  

normativelor  tehnice  în  vigoare; 

- să  ia  măsuri  imediate  pentru  remedierea  unor  defecţiuni,  

deranjamente  sau  avarii  aparute  în  funcţionarea  sistemelor  de  

utilităţi  publice  şi  să  limiteze  durata  intervenţiilor; 

- să  asigure  montarea,  funcţionarea  şi  verificarea  metrological  a  

echipamentelor  de  măsurare  a  consumului  la  branşamentul  

utilizatorului,  în  conformitate  cu  normele  tehnice  în  vigoare; 

- să  plătească  despăgubiri  persoanelor  fizice  sau  juridice  pentru  

prejudiciile  provocate  din  culpă,  inclusiv  pentru  restricţiile  

impuse  deţinatorilor  de  terenuri  în  perimetrul  zonelor  de  protecţie  

instituite; 

- să  plătească  despăgubiri  pentru  întreruperea  nejustificată  a  

furnizării/prestării  serviciilor  şi  să  acorde  bonificaţii  utilizatorilor  

în  cazul  furnizării/prestării  serviciilor  sub  parametrii  de  calitate  şi  

cantitate  prevăzuţi  în  contractele  de  furnizare/prestare; 
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- să  plătească  chirii  pentru  folosirea  temporară  a  terenurilor  şi  să  

aducă  terenurile  şi  obiectivele  afectate  de  lucrările  de  intervenţie  

sau  de  investiţii  în  starea  anterioară  începerii  acestor  lucrări; 

- să  servească  utilizatorii  din  aria  de  acoperire,  în  condiţiile  

programelor  de  reabilitare,  extindere  şi  modernizare  aprobate; 

- să  încheie  contracte  de  asigurare  pentru  infrastructura  necesară  

desfăşurării  activităţilor  în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare.    

                                          

b) Utilizatorii  serviciilor  de  utilităţi  publice 

         În  sensul  legii,  au  calitatea  de  utilizator  beneficiarii  individuali  

sau    colectivi,  direcţi  ori  indirecţi,  ai  serviciilor  de  utilităţi    publice : 

- utilizatorii  casnici,  personae  fizice  sau  asociaţii  de  

proprietari/locatari; 

- agenţi  economici; 

- instituţii  publice. 

 

Utilizatorii   au  următoarele  drepturi : 

- să  utilizeze,  liber  şi  nediscriminatoriu,  serviciile  de  utilităţi  

publice, în  condiţiile  contractului  de  furnizare /prestare; 

- să  solicite  şi  să  primească,  în  condiţiile  legii  şi  ale  contractelor  

de  furnizare/prestare,  despăgubiri  sau  compensaţii  pentru  daunele  

provocate  lor  de  către  operatori  prin  nerespectarea  obligaţiilor  

contractuale  asumate  ori  prin  furnizarea/prestarea  unor  dervicii  

inferioare,  calitativ  şi  cantitativ,  parametrilor  tehnici  stabiliţi  prin  

contract  sau  prin  normele  tehnice  în  vigoare; 

- să  sesizeze  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  competente  

orice  deficienţe  constante  în  sfera  serviciilor  de  utilităţi  publice  

şi  să  facă  propuneri  vizând  înlăturarea  acestora,  îmbunătăţirea  

activităţii  şi  creşterea  calităţii   serviciilor; 

- să  renunţe,  în  condiţiile  legii,  la  serviciile  contractante; 

- să se  adreseze,  individual  ori  colectiv,  prin  intermediul  unor  

asociaţii  reprezentative,  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  

sau  centrale  ori  instanţelor  judecătoreşti,  în  vederea  prevenirii  

sau  reparării  unui  prejudiciu  direct  sau  indirect. 

 

        c)  Furnizarea/prestarea, contractarea şi facturarea  serviciilor  de 

                                                  de  utilităţi  publice 

         Legea  stabileşte  urmatoarele  modalităţi  de  furnizare/prestare  a  unui  

serviciu  de  utilităţi  publice ; 
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- în  baza  unui  contract  de  furnizare  sau  de  prestări  de  servicii  

încheiat  între  operator  si  utilizatorul  direct; 

- prin  achitarea  unui tarif  sau a costului  unui  bilet, după caz;                                          

- prin  achitarea  unei  taxe  speciale,  în  situaţia   în  care  încheierea  

contractului  de  furnizare  sau  de  prestare  a  serviciului  între  

operator  şi  utilizatorul  indirect  nu  este  posibilă  din  punct  de  

vedere  tehnic  şi  commercial  sau  în  situaţia  în  care,  în  hotararea  

de  delegare  a  gestiunii,  este  prevăzută  aceasta  modalitatea,  

precum  şi  cuantumul  contravalorii  serviciului  public  

furnizat/prestat. 

        Contractul  de  furnizare  sau  de  prestare  a  serviciului  reprezintă  actul  

juridic  prin  care  se  reglementează  raporturile  dintre  operator  şi  utilizator  

cu  privire  la  furnizarea/prestarea,  utilizarea,  facturarea  şi  plata  unui  

serviciu  de  utilităţi  publice. 

        Ca  modalitate  de  contractare,  actul  normativ  stipulează  că  aceasta  se  

stabileşte  în  conformitate  cu  metodologia  de  calcul,  aprobată  de  

autoritatea  de  reglementare  competentă. 

        În  privinţa  facturii,  se  stabileşte  un  termen  de  emitere,  cel  mai  

devreme   data  de  24  a  lunii ( în  curs ) celei  în  care  prestaţia  a  fost  

efectuată. Factura  va  avea  inscripţionată  data  emiterii.Neachitarea  facturii  

de  către  utilizator  în  termen  de  30 zile  de la  data  scadentei,  va  atrage  

penalităţi  de  întarziere. 

    Răspunderi  şi  sancţiuni 
     În  conformitate  cu  dispoziţiile  legii,  încălcarea  prevederilor  amintite  

mai  sus  va  atrage  răspunderea  disciplinară,  civilă, contravenţională sau  

penală, după  caz,  a  persoanelor  vinovate. 

     În  materie  penală,  fapta  săvârşită  cu  intenţie  contra  unei  colectivităţi  

locale  prin  otrăvirea  în  masă,  provocarea  epidemiilor,  infestarea  surselor  

de  apă,  determinarea  gravă  sau  distrugerea  totală  ori  parţială  a  

instalaţiilor,  utilajelor,  echipamentelor  şi  a  dotarilor  aferente  sistemelor  de  

utilităţi  publice,  este  considerat  act  de  terorism  şi  se  pedepseşte  potrivit  

legislaţiei  în  vigoare. 

      Constatarea  contravenţiilor  prevăzute  de  lege  şi  aplicarea  sancţiunilor  

de  către  reprezentanţi  împuterniciţi  ai  ministrului  mediului  şi  gospodăririi  

apelor,  ai  ministrului  administraţiei  şi  internelor,  ai  ministrului  

transporturilor,  construcţiilor  şi turismului,  ai  preşedintilor  A.N.R.S.C,  

A.N.R.E,  A.R.R.  şi  ai  preşedintilor  consiliilor  judeţene  şi  ai  primarilor.   
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I.3. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI  SĂUCEŞTI 

 

                          Aşezarea geografică 

 

 

              
                        

 

Teritoriul Comunei Săuceşti se află situat în partea de Central – Nordică a 

judeţului, având coordonatele geografice – 46 grade şi 37 minute lat. N - 26 grade, 

55 minute şi 59 secunde long E şi limitat de:  

 la   N  Comuna Filipeşti 

 la   E   Comuna  Negri, Prăjeşti şi Traian (graniţă naturală făcută de R. 

Siret) 

 la   S   Comuna  Buhoci şi Municipiul Bacău 

 la   V   Comuna Hemeiuşi, Iteşti şi Bereşti – Bistriţa 

 

 

Localităţile componente ale Unităţii Edministrativ Teritoriale Săuceşti sunt: 

 

 Săuceşti, - centrul administratic al comunei 

 Bogdan Vodă,  

 Schineni,  

 Şerbeşti  

  Siretu 
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SCURT ISTORIC al  COMUNEI  SĂUCEŞTI 

 

     Din cele mai vechi timpuri Lunca Siretului, terasele înalte şi largi ale acesteia, 

platourile cu înclinare lină spre  est , au constituit elemente majore ce au atras 

stabilirea comunităţilor umane. 

     Avantajele cadrului natural privind practicarea principalelor îndeletniciri : 

cultivarea plantelor, creşterea animalelor, pescuitul, vânatul, meşteşugurile, au 

constituit principalele motive în alegerea acestor locuri pentru aşezări stabile.  

     Densitatea populaţiei şi indeletnicirile acestora a suscitat ineteresul arheologilor 

care au început în 1957 o campanie activă de studii şi săpături arheologice în  zonă, 

în special a Loc. Cârligilor ( Hărmăneşti, Tuleşti, Aldeşti şi Popeşti).  

     Descoperirile arheologice s-au materializat prin obiecte aparţinând epocilor 

Hallstat B, Bronzului – Cultura Monteoru Ic3 –Ic2, Eneolitic – Cultura Cucuteni A 

–B, Epoca daco – romană sec III – IV. Rezultatele cercetărilor făcute, 

demonstrează că descoperirile se află într-o zonă de intensă locuire carpică, în 

punctul „La pod la Bulgar”  marcată de o suită de aşezări şi necropole” identice cu 

cele vecine de peste R. Siret din Loc. Brad, Com Negri – „Sitt-ul Zargedava”.  

      Atestări documentare istorice, există pentru unele localităţi ale comunei cum ar 

fi: Loc. Săuceşti cu o vechime de peste 500 ani, fiind atestat documentar în anul 

1462, sub domnia lui Ştefan cel Mare care a împroprietărit Mănăstirea Bistriţa cu 

un număr de sate printer care şi Satul Săuceşti. 

      Documentele anului 1634 din timpul domniei lui Moghilă – Vodă atestă 

existenţa Satelor Săuceşti şi Peletuci cu o permanentă continuitate ai căror locuitori 

aveau statutul de şerbi pe marea moşie boierească. 

       Prima cartografiere a zonei şi deci a comunei aparţine marelui cărturar şi domn 

al Moldovei – Demitrie Cantemir în “Descriptio Moldavae”. 

      Cronologic, principalele evenimente istorice ce au marcat existenţa comunei 

sunt : 

 La sfârşitul sec. al XIX – lea comuna făcea parte din Plasa Bistriţa de Sus şi 

era format din Satele Săuceşti, Holt, Dospineşti şi Podul de Fier, având în total 

1604 locuitori. În comună existau o şcoală mixtă cu 52 elevi, înfiinţată în 1864 şi 

două biserici, în timp ce principalii proprietari de terenuri erau G. C. Sturza, 

Eugenia Sturza şi Iulia Poch. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei   mai 

funcţionau în cadrul aceleiaşi plase, şi Com. Schineni şi Şerbeşti. 

 Comuna Schineni era format din Satele Bogdana, peletucii de Jos şi de Sus, 

Căţeleşti, Schineni şi Cotu lui Iuraşcu totalizând împreună 1 126 locuitori, o şcoală 

cu 18 elevi (deschisă la Căţeleşti 1890) , trei biserici ortodoxe şi una catolică, marii 

proprietari fiind Elena Iuraşcu şi G. Exarcu. 

 Comuna Şerbeşti, cu Satele Şerbeşti şi Bradu avea 730 de locuitori, două 

biserici şi o şcoală. 
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 Anuarul Socec din 1925 consemnează amplasarea Comuna Săuceşti în Plasa 

Traian şi Comuna Şerbeşti în Plasa Bistriţa  a aceluiaşi judeţ. 

 Comuna Săuceşti avea 2 176 de locuitori în componenţa Satelor Costeiu, 

Holt, Săuceşti şi Şerbeşti. 

 Comuna Schineni a fost desfiinţată şi satele ei trecute la Com. Şerbeşti, 

comună ce avea 1 392 loc. În Satele Bogdana, Cotu lui Iuraşcu, Căţeleşti, Peletucii 

de Jos şi de Sus, Schineni şi Şerbeşti. 

 După 1950 Comuna Săuceşti şi Şerbeşti au fost transferate Jud. Bacău din 

Reg. Bacău, iar Comuna Şerbeşti a luat denumirea de Căţeleşti de la noul   ei sat de 

reşedinţă; în anul 1964, numele satului şi Comunei Căţeleşti au fost schimbate în 

Siretu. 

 În 1968 “Noua împărţire administrativ teritorială” dă configuraţia actuală a 

Comunei Săuceşti. 

  

                             RELIEFUL şi GEOMORFOLOGIA 

 

 

             
 

  

      Teritoriul comunei ocupă atât relieful de luncă din versantul drept al R. Siret 

cât şi treptele de terasă ale Bistriţei. 

      Suprafaţa luncii are un aspect terasat, prezentând două – trei trepte sculptate în 

acelaşi complex aluvionar, ale căror aluviuni oscilează în jurul a 1 – 2 m, 3 – 5 m, 

5 – 7 m. În cuprinsul lor se schiţează meandre şi braţe părăsite, vechi popine care 

se ridică doar cu câţiva metri deasupra nivelului general al şesului, microforme de 

terase (microdepresiuni de tipul crovurilor) sectoare cu exces de umiditate ş.a. 

      În lungul albiei  R. Siret s-au format grinduri longitudinale, mai nisipoase decât 

restul aluviunilor de la partea superioară a luncii, cu altitudini ce depăşesc cu 2 – 4 

m suprafaţa generală a acestora. Ele nu sunt inundate decât în cazuri excepţionale, 

de aceea au fost folosite mai intens pentru aşezări şi căi de acces sau comunicaţie. 

Mai mult decât atât, prezenţa acestor grinduri împiedică debuşarea directă a  
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afluenţilor –Turbata (Scutariul /Rogoaza / Precista),  - ce pătrunde în Lunca râului 

colector Siret, favorizând menţinerea cursurilor paralele pe distanţe mari. 

 Terasa de luncă de 3-5 m altitudine formează un relief jos, cu o accentuată 

denivelare, inundat de conuri de dejecţie torenţială formate la baza debuşeelor ce 

fragmentează terasele de versant şi de terasele meandrate ale unor foşti afluenţi 

minori ai Siretului şi care nu mai reprezintă în present cursuri de apă permanente, 

aşa cum este cazul Pr. Turbata. 

 Aceste terase sunt marcate de largi zone ce exces de umiditate, zone ce au 

fost tratate ameliorative în trecut dar în care lucrările de drenare şi asanare mai 

funcţionează doar parţial. Din această cauză, relieful este marcat de prezenţa a 

numeroase canale de desecare colmatate, dintre care unele sunt greu observabile la 

suprafaţa terenului. 

 Terasele de versant din cuprinsul interfluviului coboară în trepte în zona de 

luncă a R. Siret şi abrupt prin zone de ruptură şi prăbuşire spre albia majoră a 

Bistriţei. 

 Pe teritoriul Comunei Săuceşti sunt prezente şin terase mai înalte de 8 – 12 ( 

doar sub formă de resturi acoperite de coluvii) şi de 35 – 40 m altitudine. 

 Terasa de 35 – 40 m altitudine are taluzul abrupt (până la 35%) spre capătul 

sudic al interfluviului denumit “La capul Dealului” şi mail in (8 până la 3%), în 

dreptul Localităţii Şerbeşti şi la limita cu Comuna Filipeşti unde altitudinile 

relative ale terasei scad până la 25 m. 

 Podul trasei de 35-40 m, pe care se află Loc. Bogdan – Vodă, este plan cu 

aspect de camp înalt, dar destul de îngust pe teritoriul Com. Săuceşti, deschiderea 

maximă a acestuia fiind de cel mult 1 km. 

 

GEOLOGIC  şi  GEOMORFOLOGIC 

 

  Structura luncii rezultă din însăşi geneza ei . în fundament se află rocile în 

loc, retezate aproximativ la acelaşi nivel urmat de un strat de aluviuni, heterogen 

din punct de vedere petrografic şi granulometric, dar dispus din lentile neuniforme 

ca mărime; aluviunile cele mai grosiere indică poziţia vechilor albii minore. În 

partea superioară, albia majoră este acoperită de un strat de argilă aluvială. 

Aceasta este depusă de apele de inundaţie, din suspensii şi provine cel mai ales din 

spălarea solului, de aceea mâlul rezultat este în general foarte fertil. Afară de 

stratul de argilă aluvială, se întâlneşte la marginea albiei majore, şi materiale 

coluviale venite de pe versant, precum şi conuri de dejecţie foarte aplatizate, 

formate de afluenţii laterali. 

 În profil transversal zona luncii este uşor bombată lângă albia minoră. La 

inundaţii, apele care ies peste maluri îşi pierd viteza în mod brusc şi sunt nevoite să 

depună aluviunile transportate. Cele mai intense aluvionări s-au făcut imediat în  
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apropierea malurilor, care în felul acesta , se înalţă. În zona cu pantă de scurgere 

mică aluviunile sunt în cantitate mare, în acest caz acumularea deasupra malurilor 

este aşa de intensă încât ele capătă aspectul digurilor naturale. 

 În interiorul luncii se află şi alte ridicături, create de vechile meandrări şi 

diguri naturale, având forma unor bombări alungite, despărţite de adâncituri 

mlăştinoase (albii părăsite). 

 Litologic în zona de deal, predomină formaţiuni miocene (argile, marne, 

conglomerate burdigaliene) şi cele sarmaţiene (argile, nisipuri, gresii) 

Zona de luncă aparţine aquitanianului şi helveţianului: conglomerate, 

nisipuri şi pietrişuri, gresii şi marne în zona de deal şi holocenului superior- 

depozite aluvionare în lunca Siretului şi Pr.Turbata şi Precista. În zona de platou şi 

cuestă, alcătuirea petrografică şi litologică este reprezentată prin existenţa argilelor 

şi marnelor cu alternanţe de nisipuri la care se adaugă orizonturi subţiri de 

pietrişuri şi marne (argile cenuşii). 

       Sectorul de luncă, conţine straturi de aluviuni, heterogene din punct de vedere 

granulometric, dispus în lentile neuniforme ca grosime, aluviunile cele mai 

grosiere indicând poziţia vechii albii minore. În partea superioară, albia majoră este 

acoperită de un strat de argilă aluvială, depusă de apele revărsate, din suspensii şi 

de fenomenul de spălare a solurilor de pe platouri. La acestea se adaugă la 

marginea albiei majore şi materiale  coluviale venite de pe versanţi. 

 Stratificarea terenului este uniformă şi orizontală constituită din : 

 stratul superior de argilă nisipoasă cu intercalaţii tentaculare subţiri de nisip 

fin, foarte umedă, în grosime medie de 3 – 4 m, superficial, stratul este 

solificat pe o grosime de aproximativ 0,70 m, 

 un strat inferior, necoeziv, de pietriş poligranular, rulat cu bolovăniş şi nisip 

saturat, în grosime medie de 4 – 5 m reprezintă stratul magazin al apei 

freatice; 

 stratul de fundament, preponderent marnos, semi – stâncos, supraconsolidat 

sub sarcina geologică, aflat în discontinuitate stratrigrafică şi discordanţă 

tectonică cu aluviuni pe care le suportă; grosimea stratului este cel puţin de 

ordinul zecilor de metri. 

 Datorită situaţiei stratrigrafice arătată, aria este lipsită de procese 

morfogenetice active deci se poate constata o stabilitate generală sigură.   
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HIDROGRAFIA 

 

      
                                                            R Siret 

        Teritoriul Comuna Săuceşti se remacă prin existenţa ambelor forme de 

existenţă: 

o ape de suprafaţă – curgătoare şi stătătoare (râuri şi bălţi), 

o ape subterane – freatice şi acvifere. 

     Principalul element hidrografic al teritoriului, îl constituie R. Siret (zona 

lacului) colector al celorlalte ape de suprafaţă, face limita estică a comunei pe o 

lungime de 12km  , panta medie de scurgere fiind de 0,60 %.  Regimul de 

alimentare este specific zonei colinare joase –predominant pluvio –nival, ceea 

ce se răsfrănge în regimul scurgerii cu debit mediu multianual de 2 l/s. 

    Volumul maxim scurs pe sezoane, se înregistrează în general primăvara 

(aprilie-iunie), iar cel minim iarna (decembrie –februarie) când se scurg în 

medie cca.40-45%şi respectiv 11-12% din volumul mediu anual (după 

înregistrările de la staţia Drăgeşti - Brad),debitele solide multianuale 

reprezentate prin aluviuni în suspensie, ating valori de 1 t/ha/an 

Fenomenul de îngheţ : gheaţă la malcurgeri de sloiuri, se înregistrează iarna 

şi au o durată variabilă cu o medie de 50-60 de zile. Podul de gheaţă apar 

medie o dată la doi ani şi are o durată maximă de 20 zile. 

     Pr. Turbata  străbate teritoriul pe direcţie  V-E  pe o lungime de 8,7 km şi 

se varsă în albia minoră a Siretului.  Poziţia albiei ei pe toată lungimea, face ca 

în urma ploilor abundente să producă revărsări şi chiar inundaţii. 

     Al doilea curs de apă important este R. Bistriţa cu un curs natural mărginit 

la intrare şi ieşire de pe teritoriul comunei de cele două lacuri de baraj artificial 

: Bacău I şi Bacău II. 

     În ceea ce priveşte prezenţa apelor stătătoare, acestea şi-au redus 

semnificativ aria ca urmare a lucrărilor de asanare şi amenajări funciare din 

lunca R. Siret din anul 1985. 

     Zona studiată suferă de exces de umiditate, lucrările de desecare executate 

în anii 1970 fiind insuficient întreţinute sau neîntreţinute au avut ca urmare , în 

anii ploioşi, ridicarea nivelului freatic  până la adâncimea mai mică de 2 m, 
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fapt ce impune măsuri de protecţie speciale pentru construcţiile îngropate sau 

chiar semiîngropate. Nanorelieful permite băltirea apei din precipitaţii, la care 

se adaugă existenţa solul gleizat care este greu permiabil fiind în acelaşi timp 

un factor defavorabil. 

          Apele subterane  sunt bine reprezentate atât prin stratul de apă freatică 

cât şi cel acvifer (de adâncime) ca urmare a aliniamentelor de izvoare de pe 

fruntea de cuestă, cât şi a celor de la baza versanţilor de platou. 

 Adâncimea de apariţie a nivelului hidrostatic este variabilă, în funcţie de 

microrelief, dar cu puţine excepţii, ea nu este mai mare de -3,5 m CTN. Numai 

pe o fâşie longitudinal de teren din apropierea albiei majore a R. Siret, acolo 

unde relieful prezintă o uşoară boltire, nivelul hydrostatic apare la adâncimi de 

-4, -6 m CTN. Variaţia sezonieră a nivelului freatic are o amplitudine de cca 

±0,5-1,0 m. 

 Circulaţia apei subterane se face în general pe direcţia NVV – SE, 

nivelul talvegului albiei R. Siret favorizând drenarea apelor din freaticul R. 

Bistriţa. 

    Adâncimea medie  a pânzei de apă freatică este de 1-2 m în lunci şi 10-

11m şi chiar 14 m pentru zona de platou. 

Un element hidrologic demn de amintit, îl prezintă apele de adâncime a căror 

debit şi presiune este deosebit de important în cazul exploatării pentru apa 

potabilă. 

 

 

                                           CLIMATIC 

 

   Din punct de vedere climatologic, teritoriul se încadrează subclimatului de 

deal, podiş şi luncă cu nuanţe de continentalism  pronunţat cu particularităţi 

topoclimatice locale în funcţie de : 

                                - orientarea Luncii Siretului N-S 

                                - orientarea şi expoziţia culmilor, 

                                - existenţa sau absenţa diferitelor forme de vegetaţie, 

                                - prezenţa sau absenţa apei 

                                - factorul antropic. 

   În general trăsăturile esenţiale ale anotimpurilor sunt acele de vară călduroasă 

şi secetoasă şi iarnă geroasă cu variaţii ale cantităţilor de zăpadă de la un an la 

altul cu prezenţa Crivăţului viscolind zăpada. 

   Elementele climatice definitorii sunt reprezentate prin următoarele valori: 

 radiaţia solară globală medie anuală este de 10 kcal / cmp, 

 temperatura aerului medie anuală este de 9 grade C din care temperatura 

medie a lunii iulie este de 12 grade C,  iar a lunii ianuarie de -4 grade C 
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 precipitaţiile atmosferice medii anuale sunt de 550 mm. 

         În general iernile sunt caracterizate de ninsori reduse cantitativ şi în 

generalviscolite iar stratul de zăpadă relativ subţire nu durează decât până în 

prima decadă a lunii martie. 

          Specificul general al verii continentală cu accente excesive: călduroasă 

cu ploi în avarsă şi de scurtă durată. Dinamica atmosferică este determinată de 

circulaţia dominantă din N,NE şi E din Europa extrem estică şi asiatică cu un 

grad accentuat de continentalism. 

        Ca fenomene meteorologice de risc şi impact negativ pot fi amintite : 

* îngheţul la sol primăvara târziu primăvara (mai) şi toamna 

timpuriu(octombrie) 

*   seceta – fenomen frecvent şi relativ accentuat în ultimul timp şi mai 

prelungită ca durată, 

*    grindina îşi face apariţia de regulă o dată cu ploaia torenţială după o lungă 

perioadă de secetă. 

SOLURILE 

 

Reprezintă expresia interacţiunii elementelor fizico-geografice : factor 

petrografic, relief, climă, vegetaţie şi nu în ultimul rând factorul antropic. 

Datorită acestora, pe teritoriul comunei  îşi fac  prezenţa numeroase tipuri şi 

subtipuri  de soluri de la cernoziomuri, soluri cenuşii, soluri brune podzolite 

asociate pe pante cu cele erodate la lăcovişti şi regosoluri. 

În lungul luncilor Siret şi Pr. Turbata, sunt localizate soluri aluviale, 

nisipoase, hidromorfe-lăcovişti. 

         Grupele de soluri predominante şi specifice teritoriului Săuceşti sunt 

soluri brune argiloiluviale tipice: 

 soluri brune argiloiluviale tipice erodate slab ( în vestul teritoriului), 

 soluri brune luvice, (în zona pădurilor) 

 soluri brune luvice tipice erodate modest, 

 soluri brune luvice eumezobazice tipice, 

 soluri brune luvice eumezobazice tipice erodate modest (Versantul estic al 

interfluviului), 

 soluri luvice eumezobazice gleizate modest, 

 soluri gleice tipice,(ultima terasă a Siretului) 

 regosoluri tipice (în jurul pâlcurilor de pădure ), 

 protosoluri tipice, 

 soluri aluviale tipice lutiere,(zona - Costei) 

 soluri aluviale gleizate nisipo-argiloase (sectorul din Lunca Siretului), 

 erodisoluri tipice , 

 soluri desfundate argiloiluviale (prima terasă a Siretului) 
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                                  FLORA şi FAUNA 

 

               
       

 Componente esenţiale ale cadrului natural, flora şi fauna aparţin 

arealului de stepă şi silvostepă restrânsă, aceasta fiind înlocuită cu plante de 

cultură. În spaţiile în care factorul antropic nu şi-a pus amprenta, se întâlnesc 

pajişti secundare puternic stepizate şi cu păşuni în care predomină elemente 

ca: fâsca, colilie (Stipa joanis – Festuca valesiaca), bărboasă (Botrichloa 

ischaenum), pelin (Artemisia), pirul crestat (Agrypiron). 

Vegetaţia ierboasă a luncii este reprezentată de plante iubitoare de 

umezeală şi apar în special în zona bălţilor asanate, în care surplusul de 

umezeală permite apariţia şi dezvoltarea stânjenelului de baltă (Cris 

pseudocomunus), laptele câinelui (Euphoria palustris), coada vulpii 

(Alopecurus pratensis), firuţa (poa pratensis)etc. 

          Dintre plantele  de nisip din Lunca Siretului, specifice sunt : scaiul 

dracului (Eryndgium gerardiana) şi arbuşti pitici ce intră în componenţa 

tufişurilor scunde cu porumbar (prunus spinosa), murul (Rules caesius), 

măceşul (Rosa canina) etc. 

          Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin zăvoaie:  plopul (sp. Popullus 

alba) şi salcia ( Salix alba şi fragelis). 

Componistica arboricolă a acestora aparţine amestecului de stejar 

pedunculat (Quercus robur  şi  Q. Ceris), gârniţa (Quercus fraineto), cu carpen 

(Carpenus betulus),  jugastrul (Acer campestre), arţar (Acer tataricum), tei 

(Tilia cordata şi T. Thomentosa), cireşul sălbatec (Cerus avium), mărul pădureţ 

(pirus crestatum), plopul tremurător (Populus tremula) etc. 

        Dintre arbuşti, reprezentanţi sunt sângerul (Cornus sanguinea), cornul 

(Cornus mas), alunul (Corylus avellana) etc.  În partea estică a pădurii 

Academia a fost înfiinţată o plantaţie de pin (Pinus nigra) în suprafaţă de 30 de 

ha. Primăvara etajul – cel ierbos- este dominat de ghiocei (Galantus nivalis), 

viorele (Scilla bifolia), brebenei (Coridalis solida) etc. 

Fauna arealelor de stepă şi silvostepă este populată de mamifere mari şi 

mici, rozătoare, păsări, reptile şi insecte; dintre mamiferele mari, reprezentative  
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sunt : căprioara (Capreolus), iepurele (Lepus europens), lupul (Canis lupus), 

vulpea (Canes vulpes), veveriţa (Sciurus vulgaris). 

 

RESURSE NATURALE 

Din categoria resurselor regenerabile – pentru timpul analizat – importanţă 

majoră prezintă solul, terenul agricol, apele şi pădurile din resursele solice şi 

rezervele de gaze naturale (Costei). 

 Suprafaţa totală în limitele teritoriului este de 5 233 ha conform datelor  

înregistrate la OJCGC Bacău. 

 Bilanţul territorial arată categoriile de folosinţă ale terenurilor din extravilan 

şi intravilan, categoriile de folosinţă conform evidenţelor cadastrale furnizate de 

Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, reprezintă suprafeţele 

agricole şi neagricole. 

 

Nr.  

crt 

 

Mod de folosinţă 

 

Suprafaţă 

1. Teren arabil 4. 636,75 ha 

2.  Păşuni şi fâneţe         683,00 ha 

3.  Vii            29,00 ha 

4.  Livezi              4,00 ha 

 Total agricol     4 355,75 ha 

   

 Categorii de folosinţă a terenului – productiv 4 355,17 ha 

 

Existent  

   În ha 

Arabil  Păşuni şi 

fâneţe 

      Vii     Livezi  Păduri  

Extravilan  3 465,52   680,24    10,82      0,00  148,76 

Intravilan     173,65       2,76    18,18      4,00      0,21 

Total  3 639,17    683,00     29,00      4,00   149,00 

 

         Situaţia terenului neproductiv şi cu alt mod de folosire  878,25 ha 

 

 Ape  Drumuri  Curţi 

construcţii 

neproductiv  

Extravilan      267,97      55,43   14,10      129,90  

Intravilan          0,03      31,57  230,15          0,10  

Total      268,00      87,00  244,25      130,00  

 

 



Primăria Comunei Săuceşti                                                                  Consiliul Local Săuceşti 

 

27 

STRATEGIA LOCALĂ a UTILITĂŢILOR PUBLICE – COMUNA SĂUCEŞTI 2014 - 2020 

POPULAŢIA 

 

Conform  Anuarului Statistic 2013 editat de Direcţia de Statistică Bacău, 

valoarea numerică a populaţiei Comunei Săuceşti  se ridica la 5 343 locuitori, în 

creştere faţă de recensământul populaţiei anterior (2002) când au fost înregistraţi   

4 083 locuitori. 

Din punct de vedere confesional, marea majoritate a locuitorilor sunt 

ortodocşi (78,91%) , 14,54% romano-catolici dar există şi reprezentanţi ai unor 

minorităţi religioase 1,25 % şi necunoscută. 

Din punct de vedere etnic situaţia este următoarea : români 94,25 %, 

necunoscută 5,28 % şi alte etnii 0,46 %. 

Conform Anuarului Statistic editat de Direcţia de Statistică Bacău 2013, 

evoluţia principalilor indicatori statistici este după cum urmează : 

 

    Evoluţia numerică a populaţiei stabile pe sexe 

 

Specificaţie     2007  2008   2009   2010     2011    2012 

Masculin    2 355  2 396   2 480    2 552     2 603    2 712 

Feminin    2 353  2 394   2 416   2 475     2 528    2 631 

TOTAL    4 708  4 780   4 896   5 027     5 131    5 343 

 

    
    Structura populaţiei stabile după etnie 

 

 Nr.total loc.   Români  Necunoscută   Alte etnii    

Săuceşti   5 343       94,25%       5,28%      0,46%       2 
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    Structura populaţiei stabile după religii 

 

 Nr.total loc. Ortodoxă Romano- 

catolică 

Necunoscută  Alte 

culte 

Săuceşti   5 343   78,91 %    14,54%    5,28%  1,25%    
 

 

Conform studiului datelor înregistrate se poate observa o creştere 

constantă pe parcursul anilor evaluaţi până în anul 2011, fapt îmbucurător în 

condiţiile unei scăderi generale a numărului locuitorilor.  

 

    Mişcarea naturală a populaţiei 

 

 Natalitatea reprezintă numărul nou născuţilor vii la 1000 de locuitori/an, 

numeric situaţia se prezintă astfel : 

 

Anul     2007    2008   2009   2010   2011  2012 

Nr.născuţi      44      38     50     44     57     48 

 

     
        Conform datelor numerice rezultă o rată a natalităţii de : 

         

Anul   2007     2008    2009   2010   2012   2012 

Rata (%)    9,5      8,2     10,5     9,4    11,9    9,6 
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 Mortalitatea reprezintă numărul decedaţilor la 1000 locuitori/an, numeric 

cazurile de deces se prezintă : 

Anul     2007   2008   2009    2010   2011  2012 

Nr.decedaţi      61     47     78      58     63    70 

 
    

        
Din calculele făcute rezultă o rată a mortalităţii de : 

Anul    2007   2008   2009    2010   2011  2012 

Rata  %    13       9,8   15,9    11,5    12,3  13,1 

 
               

                                 

                           
 Sporul natural reprezintă indicatorul demografic obţinut prin raportul 

dintre natalitate şi mortalitate; pentru Comuna Săuceşti acesta prezintă 

valorile: 

 

Anul     2007   2008    2009    2010   2011   2012 

Spor nat.      -17     -9     - 28      -14     -24    - 34 
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 Mişcarea migratorie este indicatorul de bază al deplasărilor populaţiei din sau 

în afara localităţilor în cazul de faţă al Comunei Săuceşti, acesta este 

reprezentat în principal din două componente: emigrări (deplasări înafară –

pecări) şi imigrări (veniri în localitate). În general aceste deplasări sunt 

efectuate în scopul locului de muncă şi au un carater sezonier de lungă sau 

scurtă durată. Important în studiul mişcării migratorii  stabiliri cu redinţă şi 

plecările cu reşedinţă. 

 

 

Anul     2007    2008  2009   2010   2011  2012 

stabiliri      26       15     7     13     11    10 

plecări      24      22     25     24     31    26 

 
              

 

         Fluxuri migratorii determinate de schimbarea domiciliului: 

        

Anul     2007    2008   2009   2010   2011  2012 

Stabiliri cu dom.    172      183    220    199     312   221 

Plecări cu dom.     71      48      76      69     86     83 

 

 

 

 Nupţialitatea este în sens larg dată de numărul şi rata căsătoriilor ce sunt 

înregistrate la nivelul administraţiei locale în cadrul fiecărui an. 
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Anul     2007    2008   2009    2010   2011   2012 

căsătorii pe 

medii  

     

    21 

 

     21 

 

     20 

 

      19 

 

     24 

 

     16 

rata la 1000 

locuitori/an 

 

    4,5 

 

     4,4 

 

     4,1 

 

     3,8 

 

     4,7 

 

     3,0 

                          

 

 

                              
 

 

 Divorţialitatea este dată de numărul cazurilor de despărţiri ale cuplurilor 

matrimoniale înregistrate la nivelul administraţiei locale în cadrul fiecărui an. 

 

 

 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Divorţuri pe 

medii 

    3    8     6    11     3     7 

rata la 1000 

loc / an 

   0,69 1,67   1,22   2,18    0,58   1,81 
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Locuinţele  

    Stabilirea populaţiei într-un teritoriu este materializată prin locuinţela 

existente, număr, felul construcţiei, gradul de dotare cu utilităţi etc. 

    La nivelul anilor luaţi în studiu, pe tip de proprietate  acest îndicator se 

prezintă astfel: 

   

Anul     2007    2008    2009   2010    2011    2012 

Proprietate  

de stat 

 

      4 

 

      4 

 

    347 

 

      381 

 

    381 

 

      381 

Proprietate  

privată 

 

   1 653 

 

   1 713 

 

  1 381 

 

  1 479 

 

   1 536 

 

  1 556 

Total     1 657    1 717   1 728   1 860    1 917   1 937 

 

          

Până la sfârşitul anului de recenzare a populaţiei şi locuinţelor au fost 

finalizate încă 21 locuinţe în cadrul proprietăţii private. 

 

Suprafaţa locuibilă la sfârşitul anului 

anul    2007    2008   2009   2010   2011    2012 

Prop. de 

stat 

     138      138   9 399  10 317  10 317 10 317 

Prop priv. 59 601 64 623 56 827  63 735  67 364  69 036 

TOTAL 59 739 64 761 66 226  74 052  77 681  79 353 
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FORŢA  de  MUNCĂ 

 

În ceea ce priveşte gradul de ocupare al populaţiei active, acesta este 

destul de ridicat, însă importanţa cea mai mare o are numărul de salariaţi 

înregistrat la nivelul unui teritoriu.În cazul de faţă înregistrările la nivelul 

AJOF Bacău sunt doar pentru salariaţii de stat (bugetar) şi cei ai IMM-urilor. 

 

Anul     2007   2008   2009   2010   2011    2012 

Numărul 

mediu al 

salariaţilor 

 

    413 

 

   510 

 

   453 

 

    384 

 

   348 

 

     400 

  

  Şomeri înregistraţi 

Număr de şomeri 

înregistraţi la sf. 

lunii dec. 2012 

Nr. mediu de şomeri 

înregistraţi în anul 

            2012 

Rata şomajului la 

sfârşitul lunii conf. 

Ord.24/1998 

Rata medie lunară 

a şomerilor conf. 

Ord. 24 /1998 

             72                  101         23,0%          2,1% 

 

 

 

 

 

CONTEXTUL  ECONOMIC 

 

 

O prioritate generală o constituie creşterea nivelului de trai prin veriga sa de 

bază creşterea economică care este parte componentă a politicilor publice. Cu atât 

mai mult lansarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea 

factorilor locali şi a reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce în ce mai 

acute în procesul de elaborare şi realizare a programelor de dezvoltare economico-

socială indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate prin fonduri 

guvernamentale,  fonduri private interne, cofinanţări şi împrumuturi externe. 

Pentru mediul rural, domeniul economic predominant este activitatea 

agricolă fapt subliniat în primul rând de modul de viaţă şi specificul evident al 

localităţilor componente şi în al doilea rând de ponderea populaţiei ocupate fizic în 

această activitate. 

 În Comuna Săuceşti ca în tot mediul rural românesc, activitatea de bază a 

comunităţii este reprezentată de agricultură. Factorii naturali fizico-geografici  

(relief, climă, hidrografie, soluri) sunt favorabili practicării culturii plantelor şi 
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creşterii  animalelor. La acesta se adaugă factorul antropic – existenţa şi 

participarea specialişti cu studii de specialitate în domeniu. În acest caz sunt de 

remarcat următoarele societăţi cu profil agricol sau agro-alimentar: 

 S.C. AICBAC S.A. 

 S.C.PROSAG S.R.L. 

 ASOCIAŢIA AGRICOLĂ STURZA SĂUCEŞTI. 

De  asemenea mica indrustie, este reprezentată de mici unităţi de producţie 

industrială şi de comercializare a mărfurilor alimentare şi nealimentare cum ar fi : 

 O brutărie cu 8 lucrători, 

 5 ateliere de construcţii metalice, 

 6 ateliere de prelucrare a lemnului 

 O societate de prelucrare – betoane 

 21 de mici unităţi comerciale en-detail 

 O staţie PECO, 

 O societate de service-auto ş.a. 

 

 Suprafaţă 

teren  

agricol (ha) 

Teren 

arabil 

   (ha) 

Suprafaţă 

păşuni 

     (ha) 

Suprafaţă 

fâneţe 

    (ha) 

Suprafaţă 

viticolă 

     (ha) 

Suprafaţă 

pomicolă 

       (ha) 

       5 227   3 654     800     26      36       0 

 

Principalele culturi agricole practicate cu suprafeţe înregistrate până la această dată 

sunt : 

            - culturile cerealiere (păioase + porumb) grâu            200 ha 

                                                                            porumb    2 300 ha 

                                                                            orzoaică        10 ha 

                                                                            orz                30 ha 

                 - cultura cartofului, a legumelor şi leguminoaselor, 

                  - cultura plantelor tehnice  (rapiţă)                                     30 ha 

            - floarea soarelui                                                           30 ha 

    

Având în vedere dependenţa de factorul  natural şi în special de elementele  

climatice cu risc (secetă, grindină, îngheţ la sol etc.) valorile medii multianuale 

ale producţiei agricole obţinute la hectar sunt următoarele: 

           - păioase     3 000 kg /ha 

           - porumb    2 000 kg/ha 

           - cartof      10 000 kg/ha 

           - legume     12 000 kg/ha 

           - legumioase 1 500 kg/ha 

           - floarea soarelui 1 500 kg/ha 
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* Creşterea animalelor are la nivelul comunei o tradiţie cel puţin egală cu cea 

de cultivare a terenului. În acest context, practicarea acestei activităţi se reduce 

la sistemul gospodăresc cu efective minime pentru consum propriu iar 

principalele caracteristici numerice şi pe rase la începutul anului 2012  sunt: 

- bovine din rasele „Brună”,”Metis”,”Hollstein”  976 capete                                                                             

- porcine din rasele „Marele alb” şi „Bazna”      1003 capete   

- ovinele  - rasele „Ţurcană” şi „Karacul”           1911 capete 

- caprine                                                                475 capete 

- cabaline  - lipsa unei rase pure                            242 capete 

-  păsări                                                             10630 capete 

-  familii de albine                                                  108 

- iepuri                                                                   208 capete 
 

 În ceea ce priveşte activitatea zootehnică în regim de fermă, sunt de 

menţionat cele două societăţi de profil : 

 S.C. PROD SAG S.R.L. - creşterea porcinelor  

 S.C. AICBAC S.R.L.     -  creşterea bovinelor 

         Furajarea animalelor se face în funcţie de sezon şi anotimp respectiv 

extensiv pe păşunile şi fâneţele naturale dar şi intensiv în perioada rece a 

anului, prin folosirea plantelor de nutreţ.  

Ca urmare a diminuării activităţii industriale la nivelul centrelor urbane 

şi a efectului reformei economice, parte din populaţia activă s-a întors în 

localitate, care s-a îndreptat spre ocupaţii şi servicii cerute de economia de 

piaţă. Acestea au ca obiect de activitate în cea mai mare parte comerţul cu 

amănuntul al diferitelor produse. 

Problemele cu care se confruntă agenţii economici sunt lipsa de 

comunicare şi informare în sensul că nu deţin informaţiile necesare 

oportunităţilor de finanţare, deţi au fost organizate întruniri “mese rotunde” 

pentru promovarea noilor direcţii în obţinerea finanţărilor. 

 

 În cadrul activităţilor intreprindrilor mici şi mijlocii active IMM-uri, la 

nivelul unităţii teritoriale se înregistrează (la nivelul anului 2012) următoarea 

situaţie (după anuarul statistic 2012) 

Nr.unităţi locale 

active 

Cifra de afaceri 

      (mii lei) 

Nr. mediu de 

salariaţi 

Investiţii brute 

       (mii lei) 

Investiţii nete 

     (mii lei) 

          62       29 596        301       8 364      7 849 

 

 

ECHIPAREA  TEHNICĂ 
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    Alimentarea cu apă potabilă  

 Populaţia Comunei Săuceşti, beneficiază de alimentarea cu apă potabilă 

printr-un sistem centralizat în Loc. Săuceşti, Bogdan-Vodă şi Schineni în 

componenţa căruia intră : 

 Un front de captare cu 4 puţuri amplasat în extravilanul Localitatea Siretu, 

 Două rezervoare cu un volum de 2 x 225 mc, 

 Reţeaua de distribuţie construită din ţevi de polietilenă de înaltă densitate PE 

80 şi PE 100 cu o lungime totală de 24 500m, 

 50 hidranţi (pentru cazuri de urgenţă – incendii), 

  98 cămine cu vane. 

 

Evacuarea apelor uzate  se face în sistem centralizat de canalizare cu staţie 

de epurare, proiectat pentru 5 100 de locuitori. Acesta este compus din: 

 Bazin de repompare prevăzut cu pompe submersibile cu disc de mărunţire, 

 Grătar cu snec şi sistem de filtrare 2 mm, 

 Bazin de egalizare din beton armat prevăzut cu pompe submersibile cu disc 

de mărunţire, 

 Compartiment aerob 1, 

 Compartiment aerob 2, 

 Compartiment cu SAM şi mixer, 

 Decantor lamelar 

De asemenea, reţeaua de canalizare include 476 cămine de vizitare din care 128 

din beton prefabricat şi 376 sunt din PEHD + 6 cămine de dispersare de energie 

construite din beton armat monolit şi 10 staţii de pompare ape uzate (SPAU), 3 în 

satul Bogdan-Vodă, 4 în Săuceşti şi 3 în Schineni. 

Staţiile de pompare sunt GRP cu diametru de 1 800 mm şi H= 7 000 mm 

prevăzute cu pompe pentru apa menajeră cu disc de mărunţire. 

 Alimentarea cu energie electrică a locuinţelor, consumatorilor publici, 

iluminatul public stradal se face din axul   Bicaz-Filipeşti-Bacău  prin 

intermediul următoarelor posturi de transformare : 

 P.T.    1  100/75 kva 

 Posturi consumatori casnici şi edilitari P.T. 1 

100/75kva 

 Pentru sistemul de irigaţii P.T. 2  65 kva 

 P.T.  3  100 kva 

      Reţeaua electrică de iluminat public este susţinută de stâlpi de beton şi este 

alimentată prin posturile de transformare din fiecare localitate a comunei. Toate 

gospodăriile individuale beneficiază de alimentare cu energie alectrică ce se 

face din reţeaua de joasă tensiune, aerian prin console iar recordul este trifazat. 
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Alimentarea cu gaz metan  a imobilelor propritate privată şi publice nu 

se face printr-un sistem centralizat de distribuţie a gazului natural ci prin butelii 

ce se distribuie la centrele comerciale acreditate.  

 

Racordarea la reţeaua telefonică este realizată prin centrale automate  

din centrul localităţilor comunei, asigurând întreg necesarul de legături 

telefonice cu capacitatea de deservire a solicitanţilor. La acestea se adaugă 

cabinele telefonice din fiecare localitate cu amplasare centrală pentru a oferi 

posibilitatea efectuării convorbirilor cât mai lesnicioasă. De asemenea 

instituţiile şi locuitorii beneficiază de comunicare prin internet, releu radio şi 

televiziune; semnalul de telefonie mobilă are arie de acoperire pe întreg 

teritoriul comunei. 

           

Principalele căi de comunicaţie sunt cele  rutiere ce cuprind drumurile 

naţionale, judeţene şi locale (comunale, săteşti şi de exploataţie agricolă).     

Cele mai importante artere de circulaţie sunt reprezentată prin : 

 

  Drumul European şi naţional E 85 sau DN 2 ce traversează comuna 

aproximativ paralel cu calea ferată, pe direcţie S-N pe o lungime de 

1,5 km , are patru benzi de circulaţie şi străbate localitatea Bogdan-

Vodă.         

 drumul judeţean DJ 207 se desfăşoară pe o lungime de 14 km , 

străbate Loc. Şerbeşti, Siretu, Schineni şi Săuceşti. Această cale de 

comunicaţie asigură interdependenţa cu restul localităţilor comunei, 

împrejurimi, şi Mun. Bacău şi restul ţării. 

 Drumul comunal DC 12  face legătura între drumul naţional şi Loc. 

Siretu pe care o şi străbate, are o lungime de 1,2 km şi este 

modernizat pe lungimea de 1,2 km. 

 Drumul comunal DC 14 care face legătura între drumul naţional şi 

respective cu Mun. Bacău, are o lungime de 2,8 km şi este modernizat 

cu îmbrăcăminte asfaltică. 

 În afara drumurilor menţionate drumurile locale reprezintă o reţea de 

drumuri interioare denumite şi uliţe şi care fac legătura diferitelor 

puncte ale localităţilor cu celelalte artere de circulaţie.  
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                 CONTEXTUL  LEGISLATIV  

                                 PRIVIND   

    ELABORAREA  STRATEGIEI  pentru UTILITĂŢI PUBLICE 

                                               2014 - 2020    

         
 

Strategia de dezvoltare durabilă  a  Comunei Săuceşti precum şi cea,  

privind  accelerarea  dezvoltării  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  aşa  

cum  acestea  sunt  definite  în  legislaţia  în  vigoare,  este  elaborată  în  baza  HG  

246 /2006  şi  are  ca  obiectiv  fundamental  îndeplinirea  angajamentelor  care  

vizează  domeniul  dezvoltării  unităţilor administrativ teritoriale,   pe  care  

Romania  şi  le-a  asumat  prin  Tratatul de  Aderare  la  Uniunea  Europeană  în  

vederea  creşterii  calităţii  acestora  şi  asigurării  accesului  legal  al   cetăţenilor  

la  serviciile  respective.  Implementarea  acquis-ului  comunitar  în  acest  

domeniu  a  determinat  crearea  unui  cadru  legislativ  care  include  dispoziţiile  

specifice  fiecărui  serviciu  comunitar  de  utilităţi  publice,  respectiv  : 

 - Legea  nr.  51/2006  a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice, 

 - Legea nr. 241/2006  care  înlocuieşte  Ordonanţa  Guvernului  nr. 32/2002  

privind  organizarea  şi  funcţionarea  serviciilor  publice de  alimentare  cu  apă  şi  

de  canalizare,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr. 634/2002,  

cu  modificările  şi  completările  ulterioare  stabileşte  cadrul  general  al  

organizării,  gestionării,  exploatării  şi  finanţării  acestora; 

  -  Legea  nr.101/2006- privind  serviciului  de  salubrizare  a  localităţilor; 

  -  Legea  nr. 92/2007 -  a  serviciilor  de  transport  public  local; 

  -  Legea nr. 230/2006- a  serviciului  de  iluminat  public; 

  -  Legea nr.215/2001 - a  administraţiei  publice  locale;   

  - Legea nr.195/2006 - legea  cadru a descentralizării  stabileşte  principiile  

generale  în  baza  cărora  se  realizează  transferul  de  competenţe  de  la  

autorităţile  administraţiei  publice  centrale  către  autorităţile  administraţiei  

publice  locale.Potrivit  dispoziţiilor  acestei  legi,  autorităţile  administraţiei  

publice  locale  exercită  competenţe  exclusive  în  ceea  ce  priveţte  alimentarea  

cu  apă,  canalizare  şi  epurarea  apelor  uzate  şi  pluviale,  iluminat  public,  

salubrizare,  precum  şi  transportul  public  local  de  călători.                                                   

        Prin  urmare,  în  exercitarea  competenţelor  menţionate,  autorităţilor  

administraţiei  publice  locale  le  revine  obligaţia  de  a  elabora  strategii  de  

dezvoltare  durabilă şi a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  ţinând  

seama  de  dispoziţiile  specifice  ale  legilor  adoptate  în  acest  domeniu.  

       Potrivit  dispoziţiilor  Legii  nr. 51/2006,  serviciile  comunitare  de  utilităţi  

publice,  avute  în  vedere  de  prezenta  strategie,  reprezintă   totalitatea  
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activităţilor  de  utilitate  şi  interes  public  general,  desfăşurate  la  nivelul  

comunelor,  oraşelor,  municipiilor  sau  judeţelor  sub  conducerea,  coordonarea  

şi  responsabilitatea  autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  în  scopul  

satisfacerii  cerinţelor  comunităţilor  locale,  prin  care,  se  asigură  urmatoarele  

utilităţi : 

1) alimentare  cu  apă; 

2) canalizare  si  epurarea  apelor  uzate; 

3) colectarea,  canalizarea  si  evacuarea  apelor  pluviale; 

4) salubrizarea  localităţilor  şi  managementul  deşeurilor  solide; 

5) alimentare  cu  energie  termică  în  sistem  centralizat; 

6) transportul  public  local; 

7) iluminatul  public. 

 Dimensiunea  economico-socială  a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi publice 

şi  rolul  acestora  în  menţinerea  coeziunii  sociale,  reclama  şi  justifică  

adoptarea  şi  implementarea  unui  set  de  măsuri  având  ca  obiectiv  dezvoltarea  

durabilă,  atingerea  standardelor  Uniunii  Europene  şi  eliminarea  disparităţilor  

economico-sociale  dintre  statele  membre  ale  acesteia  şi  România. 

      Ca  urmare  a  aderării  României  la  Uniunea  Europeană,  creşterea  

capacitaţii  de  atragere  şi  absobţie  a  fondurilor  europene  a  dovedit  o  

prioritate  atât  pentru  autorităţile  administraţiei  publice  centrale,  cât  şi  pentru  

autorităţile  administraţiei  locale  din  judeţul  Bacău,  care  a  determinat  

elaborarea  strategiei  locale  pe  termen  lung,  destinată  accelerării,  modernizării  

şi  dezvoltării  infrastructurii  tehnico-edilitare  aferente  serviciilor  comunitare  de  

utilităţi  publice  în  vederea  asigurării  accesului  populaţiei  la  acestea. 

Având  în  vedere  noul  cadru  legislativ adoptat  în  domeniul  serviciilor  

comunitare  şi  de  utilităţi  publice,  autorităţile  administraţiei  publice  locale  din  

Comuna  Săuceşti,  se  află  în  plin  proces  de  elaborare  a  planurilor  şi  

strategiilor  de   dezvoltare  a  acestei  unităţi  administrativ-teritoriale,  urmărind  

printre  altele,  iniţierea  şi  derularea  unor  proiecte  coerente  care  să  contribuie  

la  modernizarea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  astfel   încât  

acestea  să  corespundă  necesităţilor  beneficiarilor  finali. Dezvoltarea  serviciilor  

comunitare  de  utilităţi  publice  şi  reforma  acestui  domeniu  de  activitate,  

determină implicaţii  economico-sociale  majore şi au la  bază următoarele  

orientări : 

a) organizarea  serviciilor comunitare de utilităţi publice în raport cu cerinţele  

populaţiei; 

b) introducerea  standardelor de calitate (indicatorilor de performanţă) în  baza 

cărora,  serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice  să  poată  fi  monitorizate  şi  

evaluate; 

c) liberalizarea  pieţei  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  precum  şi  
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eliminarea  din  legislaţie  a  tuturor  barierelor  instituţionale  care  impiedică 

instituţiile  private  în  infrastructura  aferentă  unităţilor  publice; 

d) promovarea  relaţiilor  contractuale  echilibrate,  orientate  către  rezultat, 

bazate pe  conceptul  gestiunii  delegate; 

     e) instituţia  unui  sistem  de  monitorizare  şi  evaluare  a  executări contractelor  

de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice;adoptarea  

unor  proceduri  şi  mecanisme  specifice  pentru  monitorizarea şi  evaluarea  

performanţelor  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice; 

f) corelarea  planurilor  de  amenajare  a  teritoriului  cu  proiecte  de dezvoltare  

a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice; 

g) extinderea  gestiunii  delegate  a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice   

bazată  pe  contracte  de  concesiune  şi  contracte de  parteneriat  public-privat,  

promovarea  privatizării  operatorilor  furnizori/prestatori  ai  serviciilor  

comunitare  de  utilităţi  publice  şi  atragerea  investiţiilor  private  în  dezvoltarea  

şi  modernizarea  sistemelor  comunitare  de  utilităţi  publice; 

h) clarificarea  principiilor  şi  mecanismelor  decizionale  cu  privire  la 

iniţierea,  fundamentarea,  aprobarea  şi  finanţarea  investiţiilor  publice  de  

interes  local, 

i) continuarea  programelor  privind  alimentarea  cu  apă  a  satelor,  conform 

H.G.R.nr.  577/1997  pentru  aprobarea  programului  privind  pietruirea  drumurile  

comunale,  conectarea  satelor  la  reţeaua  de  electrificare  şi  la  reţelele  

telefonice,  republicată,  cu  modificările  şi completările  ulterioare  şi  H.G.R.nr.    

687/1997  privind  contractarea  şi  garantarea  de  catre  Guvern  a  unor  credite  

pentru  realizarea  unor  programe  guvernamentale  privind  pietruirea  drumurilor  

comunale,  alimentare  cu  apă  a  satelor,  asigurarea  cu  locuinţe  sociale,  

refacerea  şi  dezvoltarea  infrastructurii  în  intravilanul  localităţilor  rurale,  cu  

modificările  şi  completările  ulterioare  şi  lansarea  programului  naţional  de  

realizare  a  sistemelor  de  canalizare  şi  epurare  a  apelor  uzate  în localităţile  

rurale  şi  localităţile  recent  declarate  oraş,  dar  care  nu  dispun  de  

infrastructura  edilitar-urbană  aferentă, 

j) implementarea  Planului  Naţional  de  Gestionare  a  Deşeurilor  prin : 

dezvoltarea  unui  sistem  integrat  de  management  al  deşeurilor  în  localităţile  

rurale,  inclusiv  implementarea  sistemelor  de  colectare  selectivă  şi  

valorificarea  deşeurilor  şi  ambalajelor  la  nivelul  persoanelor  fizice,  

instituţiilor  publice  şi  al  agenţilor  economici;  constituirea  parteneriatelor  de  

tip  public  privat  în  ceea  ce  priveşte  reducerea  generării,  refolosirea,  

reciclarea  şi  eliminarea  deşeurilor,  implementarea  reglementărilor  care  

transpun  legislaţia  comunitară  privind  depozitarea  şi  incinerarea  deşeurilor; 

k) realizarea  standardelor  şi  reglementărilor  tehnice  privind  construcţia  şi  
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exploatarea  sistemelor  de  canalizare  şi  a  staţiilor  de  epurare  a  apelor  uzate,  

vizând   îmbunătăţirea  preluării,  colectării,  epurării  şi  evacuării  apelor uzate; 

l)   realizarea  unor  sisteme  integrate  de alimentare  cu  apă,  canalizare  şi 

epurare  a  apelor  uzate  la  standarde  europene,  fie  prin  realizarea  unor  noi  

sisteme  tehnico-edilitare,  fie  prin  modernizarea  si  retehnologizarea  celor  

existente,  la  nivelul  Comunei  Săuceşti; 

m)  pregătirea  unui  portofoliu  de  proiecte  eligibile  pentru  construcţia, 

dezvoltarea  şi  modernizarea  sistemelor  de  alimentare  cu  apă  şi  a  sistemelor  

de  canalizare  pentru  Comuna  Săuceşti; 

n) utilizarea  transparentă  şi  creşterea  capacitătii  de  atragere,  utilizare  şi 

absorpţie  a  instrumentelor  structurale,  prin  pregătirea  unui  portofoliu  de  

proiecte  şi  obiective  de  investiţii  specifice  infrastructurii  tehnico-edilitare  

aferente  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice. 

                                                       

  2.1   Direcţii  de  acţiune 

      

          Direcţiile  de  acţiune  stabilite  prin  Strategia  Naţională  Privind  

Accelerarea  Dezvoltării  Serviciilor  Comunitare  de  Utilităţi  Publice  vizează : 

 definirea  şi  stabilirea  cadrul  instituţional  şi  organizatoric  necesar 

îmbunătăţirii  managementului  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice; 

 stabilirea  atribuţiilor,  competeneelor  şi  responsabilităţilor  între  factorii 

implicaţi  în  înfiinţarea,  organizarea,  foncţionarea,  gestionarea şi  exploatarea  

serviciilor  comunitare  de  unităţi  publice  şi  partajarea  acestora  pe  baza  

principiului  descentralizării  serviciilor  publice,  autonomiei  locale,  

subsidiarităţii  şi  personalităţii; 

 crearea  cadrului  şi  a  instrumentelor  necesare  gestionării  eficiente  a 

fondurilor  de  investiţii  necesare  modernizării  şi  dezvoltării  infrastructurii  

tehnico-edilitare  aferente  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice; 

 popularizarea  procedurilor  specifice  şi  facilitarea  accesului  la  resursele 

financiare  necesare  accelerării  dezvoltării  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  

publice; 

 utilizarea  eficientă a  resurselor  umane,  materiale,  financiare disponibile, 

proprii  sau  atrase; 

 susţinerea  efectivă  şi  coerenta,  prin  programe  şi  soluţii  guvernamentale 

adecvate,  a  reabilitării,  modernizării  şi  dezvoltării  la  standardele  UE  a  

serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  în  special  în  zonele  defavorizate,  ca  

factor  esenţial  pentru  menţinerea  şi  întărirea  coeziunii  economico-sociale. 

      Direcţiile  de  acţiune  menţionate  trebuie  aplicate   atât  la  nivel  central  cât  

şi  local  de  catre  autorităţile  administratiei  publice,  respectiv  Consiliul  Local  

Săuceşti,  în  contextul  elaborării  şi  adoptării  propriei  strategii  de  accelerare  a  
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dezvoltării  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice.  In  raport  cu  direcţiile  

de  acţiune  menţionate,  prin  implementarea  propriei  strategii  de  accelerare  a  

dezvoltării  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  Consiliul  Local  Săuceşti 

urmăreşte  să  iniţieze  proiecte   care  să  corespundă  necesităţilor  existente  la   

nivel  local,  cu  respectarea  standardelor  comunitare  de  calitate. 

                                                  

   2.2  Obiective  generale 

       

       Strategia  naţională  în  domeniul  accelerării  dezvoltării  serviciilor  

comunitare  de  utilităţi  publice  stabileşte  obiectivele  generale  în  raport  cu  

care  se  elaborează şi  se  implementează  strategiile  locale  de  către  autorităţile  

administraţiei  publice  din  fiecare  unitate  administrativ-teritorială.  Prin  urmare,  

elaborarea  strategiei  locale  a  comunei  Săuceşti  privind  accelerarea  dezvoltarii  

serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  se  realizează  cu  respectarea  

urmatoarelor  obiective  generale : 

a) atingerea  conformităţii  cu  prevederile  legislatiei  UE, aplicaţiile  

serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice, 

b) respectarea  angajamentelor  asumate  de  Romania  cu  privire  la  

implementarea  acquis-ului  comunitar  aplicabil  serviciilor  comunitare  

de  utilităţi  publice; 

c) atingerea  conformităţii  cu  standardele  comunitare  privind  calitatea  

serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice; 

d) creşterea  capacitaţii  de  absobţie  a  resurselor  financiare  alocate  din  

fonduri  comunitare  şi  de  atragere  a  fondurilor  de  investiţii; 

e) creşterea  capacităţii  de  elaborare,  promovare  şi  finanţare  a  proiectelor  

de  investiţii  aferente  infrastructurii  de  interes  local; 

f) creşterea  graduală  a  capacităţii  de  autofinanţare  a  serviciilor  

comunitare  de  utilităţi  publice  şi  a  infrastructurii  tehnico-edilitare  

aferente,  corespunzator  nivelelor  acceptate  în  Uniunea  Europeana; 

g) satisfacerea  cerinţelor  de  interes  public  ale  colectivităţii  locale  şi  

creşterea  bunăstării  populaţiei. 
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1. OBIECTIVELE  SPECIFICE  SECTORULUI 

                SERVICIILOR  COMUNITARE  DE  UTILITĂŢI 

                                                    PUBLICE 

 
      H.G.R.nr.246/ 2006  pentru  aprobarea  Strategiei  naţionale  privind  

accelerarea  dezvoltării  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  stabileşte  

obiectivele  publice  locale  exercită  competenţe  exclusive  în                                                            

temeiul  Legii  cadru  a  descentralizării  si  al  Legii  nr. 215/2001 a  administraţiei  

publice  locale  republicată. 

 

    3.1  Serviciul de alimentare de apă, canalizare şi epurarea  apelor uzate 

 

     Obiective  specifice 

     

      Serviciul  public  de  alimentare  cu  apă,  canalizare  si  epurare  a  apelor  

uzate  este  reglementat  prin  Legea  nr. 241/2006  care  abroga  Ordonanţa  

Guvernului  nr. 32/2002  privind  organizarea  si  functionarea  serviciilor  

publice  de  alimentare  cu  apa  si  canalizare,  aprobata  cu  modificari si  

completari  prin  Legea  nr.634/ 2002,  cu  modificarile  si  completarile  de  

ulterioare.  Serviciile  de  alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  se  afla  sub  

conducerea,  coordonarea  si  responsabilitatea  autoritatii  administratiei  

publice  locale  si  asigura  alimentarea  cu  apa,  canalizarea  si  epurarea  

apelor  uzate  pentru  toti  utilizatorii  de  pe  teritoriul  localitatii  deservite. 

       Înfiintarea,  organizarea  si  functionarea  serviciului  public  de  alimentare  

cu  apa  si  canalizare,  de  catre  autoritatile  administratiei  publice  locale,  in  

general  de  catre  Consiliul  Local Săuceşti,  in  special,  trebuie  sa  asigure  

atingerea  obiectivelor specifice  legate  de  asigurarea  calitatii  apei  potabile  

furnizate  populatiei. 

       În  acest  scop,  la  realizarea  sistemelor  de  alimentare  cu  apa,  

canalizare  si  epurare  a  apelor  uzate  orasanesti,  autoritatile  administratiei  

publice  locale  trebuie  sa  tina  seama  de  noile  reglementari  adoptate  la  

nivel  national  in  vederea  respectarii  standardlor  de  calitate  a  apei  potabile 

( Legea  nr.458/2002  privind  calitatea  apei  potabile,  cu  modificarile  si  

completarile  ulterioare, H.G.R. nr. 188/2002  pentru  aprobarea  unor  norme  

privind  conditiile  de  descarcare  in  mediul  acvatic  a  apelor  uzate,  cu  

modificarile  si  completarile  ulterioare). 
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           Responsabilităţile  autorităţilor  locale  în  procesul  gestionării   

                   serviciilor  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare 

 

       Atât  autorităţile  administraţiei  publice  care  exercită  competenţe  legate  

de  crearea  cadrului  necesar  pentru  funcţionarea  serviciilor  de  alimentare  

cu  apă  şi  canalizare,  cât  şi  operatorii  care  exploataza  sistemele  aferente  

acestora  trebuie  sa  asigure  atingerea  standardelor  de  calitate  ale  apei  

potabile  astfel  incat  sanatatea  utilizatorilor  deserviti  sa  fie  protejata  de  

efectele  adverse  ale  contaminarii  apei  destinate  consumului  uman. 

        În  acest  context,  autoritatile  administratiei  publice  locale,  si  in  cazul  

de  faţă,Consiliul  Local  Săuceşti  trebuie  să aibă  în  vedere faptul  că  

asigurarea  cerintelor  de  calitate  a  apei  destinate  consumului  uman  

presupune : 

 

 implementarea  unui  sistem  de  monitorizare  a  calităţii  apei  

potabile  la  nivel  naţional; 

implementarea  imbunătăţirilor tehnologice la  staţiile de  tratare a apei 

 reabilitarea  retelelor  de  transport  si  de  distribuţie  a  apei  

potabile; inlocuirea  instalaţiilor  interioare  la  nivelul  

utilizatorilor  şi  generalizarea  contorizării. 

 

      Costurile  înlocuirii  instalaţiilor  interioare  trebuie  acoperite  de  către  

proprietari,  ceea  ce  implică  un  cost  suplimentar.  Pentru  îndeplinirea  în  

timp  a  acestor  înlocuiri,  trebuie  introduse  stimulente  pentru  proprietari. 

       O problemă  importantă  din  zona  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi  

canalizare  constă  în  continuarea  sistemelor  de  colectare, canalizare,  epurare  

şi  evacuare  (reţele  de  canalizare,  colectare,  staţii  de  epurare  a  apelor  

uzate,  staţii  de  pompare s.a.)  pentru  a  se  atinge  conformitatea  tehnică  cu  

acquis-ul  comunitar  privind  epurarea  apei  uzate.  In  acelaşi  timp,  

constrângerile  importante  sunt  direct  legate  de  finanţarea  insuficientă  în  

raport  cu  necesarul  mare  de  investiţii  identificat, costuri  foarte  mari  sunt  

generate  de  necesitatea  de  a : 

- extindere  sistemele  de  alimentare  cu  apă; 

- extindere/infiinţare  sisteme  de  canalizare  şi  epurare  a  apelor  

uzate.                                                       

       Întrucât  investiţiilor  ce  trebuie  realizate  în  acest  domeniu  se  vor  

reflecta  într-o  creştere  a  tarifelor  pentru  furnizarea/prestarea  serviciului  de  

alimentare  cu  apă  şi canalizare, este  necesar  să  se  ia  în  calcul  faptul  că  

apa  potabilă  nu  poate  fi  privită  pur  şi  simplu  ca  o  marfă,  ci  ca  o  

componentă  vitală  a  necesităţilor  umane. În  acest  context,  măririle  de  tarif  
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pentru  acest  serviciu  trebuie  limitate  la  nivelul  suportabilităţii  populaţiei  

dar,în  acelaşi  timp,  trebuie  să  stimuleze  economia  şi  reducerea  

consumului. 

 

 

       3.1      Infrastructura  de  apă  potabilă  şi  apă  uzată  din   

                                          Comuna  Săuceşti 

 

      Definirea, în  cadrul  strategiei  locale  a  Comunei  Săuceşti  privind  

accelerarea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  a  obiectivelor  

specifice  domeniului  infrastructurii  de  apă  potabilă  şi  apă  uzată, presupune  

o  dublă  raportare  atât  la  obiectivele  stabilite  la  nivel  naţional,  cât  şi  la  

situaţia  existentă. 

      Ţinând  cont  de  prevederile  Strategiei  Naţionale  şi  Strategiei  de  

Dezvoltare  Durabilă  2014 – 2020  a  Comunei  Săuceşti,  privind  accelerarea  

dezvoltării  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  şi  ale  Legii  nr.  

241/2006  privind  organizarea  şi  funcţionarea  serviciilor  publice  de  

alimentare  cu  apă  şi  canalizare,  Consiliul  Local  Săuceşti,  a  adoptat   

hotărârea privind  darea  în  concesiune  sau  administrare  a  serviciului  de  

alimentare  cu  apă. 

    Conform documentaţiei primite emise de Autoritatea Locală,  pentru 

asigurarea alimentării  cu  apă potabilă a Comunei Săuceşti, s-au stabilit 

următoarele : 

 Necesitatea şi oportunitatea investiţiei – la nivelul anului 2014, Comuna 

Săuceşti  are un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă cu excepţia Loc. 

Schineni şi Siretu 

        Astfel conform prevederilor legale şi studiilor întocmite, soluţiile propuse 

pentru fiecare localitate a comunei sunt următoarele : 

         Faţă de situaţia existentă se impune realizarea unui sistem de alimentare, 

care va satisface atât necesarul de apă cât şi condiţiile de igienă conform normelor 

în vigoare. 

 

               Caracteristicile principale ale proiectului şi ale construcţiei 

    

 Descrierea sistemului de alimentare cu apă 

 

  Sistemul de alimentarea cu apă a Comunei Săuceşti are în componenţă 4 

puţuri forate conform Studiului Hidrogeologic întocmit de  SC ECOGEOPREST 

SRL Bacău cu adâncimea H=15 mc fiecare, Q = 4 x 5,3 l/s =21,2 l/s, iar distanţa 

între cele 4 puţuri va fi de 100 m. 
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  De la sursă, apa va ajunge prin conducta de aducţiune la un rezervor de 

înmagazinare ce a fost realizat din beton armat cu V= 2 x 225 mc. 

  Conducta de aducţiune are o lungime de 6 900 m şi realizată din PE 

100Ø160 mm. Lungimea conductei de distribuţieeste de 24 500m cu diametre 

cuprinse între 75 + 200 mm, a fost realizată din PEHD, şi amplasată pe trama stradală 

şi echipată cu cişmele stradale (15 buc), 96 buc. Cămine cu vane. 

  Pe traseul reţelei de distribuţie se vor amplasa un număr de 50 de hidranţi 

subterani având Dn 65 m. 

 

  Gospodăria de apă 
 

  Gospodăria de apă cuprinde un pavilion administrativ, staţie de tratare a apei 

pentru reducerea amoniacului, staţie de deinfecţie cu clor gazos, rezervor pentru 

rezerva de consum necesară Satului Bogdan Vodă şi staţia de pompare pentru 

trimiterea apei în Satul Bogdan Vodă. 

  Reţeaua intangibilă necesară acestei localităţi este asigurată în rezervorul 2 x 

225 mc, unde va fi stocată şi rezerva intangibilă pentru satele Săuceşti şi Schineni. 

 

Nr.crt  Perioada Qmax.zi mc/zi Qmed.zi mc/zi Qmax.orar mc/h 

    1  Pentru anul 2010   1018,44   783,50     305,53 

    2  Pentru anul 2035   1275,17   980,90    382,55 

 

 

 Înmagazinarea 

 

 Pentru înmagazinarea apei pentru consum şi avarie în caz de incendiu, s-au 

realizat 2 rezervoare cu V = 2 x 225 mc. De la rezervor apa este distribuită  la 

consumatori gravitaţional, excepţie făcând Localitatea Bogdan Vodă unde apa este 

trimisă prin hidrofor. 

Dimensionarea sistemului de alimentare cu apă a localităţilor s-a făcut pe 

baza : 

 Specificaţiilor temei de proiectare pentru asigurarea necesarului de apă la 

consumatori defalcat pe consumuri specifice pentru :necesar casnic, 

necesar creşterea animalelor şi asigurarea debitelor de incendiu, 

 Reglementărilor de mediu naţionale precum şi cu reglementările 

europene de mediu adoptate în legislaţia naţională, 

 Legislaţii aferente, STAS-uri, normative specifice la : 

- Dimensionarea sistemului (captare, aducţiune, înmagazinare, dezinfecţie 

şi distribuţie), 
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- Asigurarea exigenţelor minime de calitate 

- Asigurarea igienei şi sănătăţii. 

 

 Dimensionarea instalaţiilor sistemului în scopul asigurării debitului, 

utilităţilor publice şi gospodăreşti. 
 Determinarea necesarului şi a cerinţei de apă s-a făcut în conformitate cu 

categoriile de consumatori specificaţi în temă, pentru anul 2008 şi perspectivă de 

20 de ani. 

 Normele de consum pe fiecare tip de consummator şi coeficienţii de variaţie 

zilnică şi orară, pierderi în instalaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare : SR 

1343/1-1995, 1478-90, 4163/1-93, ordinal 29/N/93 al M.L.P.A.T, normative 

P66/2001 etc. 

 Detalierea calculelor şi rezultatele sunt prezentate în breviarul de calcul 

anexat proiectului ethnic. 

 Principalele elemente privind necesarul şi cerinţa actual şi de 

perspectivă, volumul rezervei pentru incendiu, volumul rezervorului etc, sunt 

prezentate în cele ce urmează pentru întreg sistemul . 

 Deoarece rezervorul de înmagazinare proiectat cu capacitatea V= 2x225 mc, 

nu este amplasat la o cotă care să permit alimentarea gravitaţională cu apă a 

localităţilor, în camera vanelor proiectată se va amplasa un grup de pompare pentru 

consum  current şi un grup de pompare pentru incendiu. 

 Întrucât în această etapă au sunt racordaţi la sistemul de alimentare cu apă în 

primul an de funcţionare 65% din loc. Iar până în 2028 restul locuinţelor şi 

unităţilor socio – economice, s-a efectuat un breviar de calcul pentru 

dimensionarea rezervorului, a staţiei de pompare apă consum current , pompa de 

incendiu şi a staţiei de tratare cu ultraviolet pentru locuitorii celor 3 sate la care se 

adaugă breviarul de calcul pentru Loc. Săuceşti 

 Într-o etapă viitoare când se vor accesa fonduri de investiţii, prin construirea 

de reţele de apă în Loc. Siretu şi Şerbeşti 

 

 Satul Săuceşti 

 

Necesar de apă la nivelul anului 2010    Necesar de apă la nivelul anului 2028 

       Qn zi med = 210,24 mc/zi                 Qn zi med = 218,16 mc/zi 

       Qn zi max = 259,40 mc/zi                 Qn zi max = 270,46 mc/zi 

       Qs orar max = 22,48 mc/h               Qs orar max=22,20 mc/h 

 

Cerinţa de apă la nivelul anului  2010   Cerinţa de apă la nivelul anului 2028 

        Qs zi med = 231,24 mc/zi                 Qs zi med = 239,97 mc/zi 

        Qs zi max = 285,34 mc/zi                 Qs zi max = 297,51 mc/zi 
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        Qs orar max=24,73 mc/h                 Qs orar max=24,42 mc/h 

                Vcomp=148,75 mc 

                 Vcons = 51,28 mc 

                       Vi = 55,50 mc 

                 V rez = 255,54 mc 

 

        Satele Siretu şi Şerbeşti 

  

Necesar apă la nivelul anului 2010        Necesar apă la nivelul anului 2028 

       Qn zi med = 83,48 mc/zi                     Qn zi med = 90,76 mc/zi 

       Qn zi max = 102,86mc/zi                    Qn zi max =112,11 mc/zi 

       Qn orar max=8,91 mc/h                     Qn orar max= 9,20 mc/h 

 

Cerinţa de apă la nivelul anului 2010    Cerinţa de apă la nivelul anului 2028 

       Qs zi med = 91,83 mc/zi                       Qs zi med = 99,83 mc/zi 

       Qs zi max = 113,14mc/zi                      Qs zi max =123,32mc/zi 

       Qs orar max=9,81mc/h                        Qs orar max=10,12 mc/h 

               Vcomp = 61,66 mc 

                 Vcons = 21,26 mc 

                       Vi = 55,50 mc   

                   Vrez =138,42 mc 

 Rezervoarele are capacitatea V=2x 225 mc deci suficientă pentru a asigura 

alimentarea cu apă a localităţilor propuse şi studiate. 

 Dimensionarea conductei de aducţiune de la sursă la rezervor s-a făcut în 

conformitate cu precizările STAS 1343/1-95, cap. 3, pct3.1 la Qs zi max +24Qri 

 Dimensionarea şi verificarea reţelei aval de rezervorul de compensare s-a 

făcut respectându-se STAS 1343/1-95 cap,3,pct 3.2 şi pct 3.3 la Qrd =Qs o max 

+Qic x Kp. 

 Dimensionarea şi verificarea reţelei avalde rezervorul de compensare s-a 

făcut respectând STAS 1343 /1-95 cap. 3 (idem). 

 Soluţiile tehnice de rezolvare ale sistemului din punct de vedere funcţional 

cât şi posibilitatea de extindere şi modernizări ulterioare . 

 Soluţiile tehnice prezentate în proiectul ethnic ţin cont de următoarele 

elemente : 

 Aducţiunea din tuburi din PE – HD închise, 

 Înmagazinarea apei potabile se face în rezervor din beton armat închis 

 Pentru sursa de apă se instituie în mod obligatoriu zona de protecţie 

sanitară conform H.G.R.nr.930 /2005 

 Apa ce pleacă din rezervorul de înmagazinare către consumatori va fi 

procesată în staţia de tratare (ultraviolete) 
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 Conducte de distribuţie din PE- HD închise. 

Captarea se va realiza din pânza freatică captată prin foraje la medie 

adâncime. 

Reţeaua de aducţiune se va realiza din conducte închise de polietilenă de 

înaltă densitate PE-HD Dn 90 mm. 

Înmagazinarea se va realiza în rezervor închis din beton armat turnat 

monolit, semiîngropat. 

La rezervor, pe conductele de aducţiune s-a prevăzut o staţie de dezinfecţie 

a apei cu lămpi cu ultraviolete. 

Reţeaua de distribuţie este constituită de asemenea din conducte închisă de 

polietilenă de înaltă densitate, distribuţia făcându-se prin pompare. 

 

1. Captarea apei : 

 

Conform studiului hidrologic, debitul necesar de 4 l/s pentru alimentarea cu 

apă a localităţilor propuse, poate fi obţinut cu un singur foraj hidrogeologic de 

exploatare, săpat la adâncimea de 15 m. După săparea acestui prim foraj, în funcţie 

de caracteristicile hidrogeologice care s-au obţinut, s-au stabilit dacă este necesar şi 

săparea celui de-al doilea foraj. 

Al doilea foraj ar fi putut avea un rol de rezervă în cazul primului foraj sau 

în perioadele de secetă când debitele obţinute din exploatarea acviferelor freatice 

scad. După realizarea forajului se recoltează câte o probă de apă care se analizează 

de către un laborator de specialitate conform cerinţelor Legii nr.458/2002 

modificată  şi completată cu Legea nr 311 din 2004. 

Sursa de apă a fost captată din pânza freatică de medie adâncime, captarea 

realizându-se prin 4 puţuri forate H = 15 m, amplasate pe partea stângă a drumului 

european E 85 pe teritoriul Localitatea Siretu, la care se instituie zona de protecţie 

sanitară cu regim sever conform 930/2005. Norme speciale privind caracterul şi 

mărimea zonelor de propecţie sanitară. 

Apele captate sunt preluate de electropompe submersibile montate în foraje 

care vor  pompa apa la rezervor de înmagazinare de 300 mc. 

Caracteristicile pompei submersibile sunt : Q = 9 mc/h, H=15 mCA, 

P=0,75Kw. 

Realizarea zonei de protecţie sanitară S=(100m x 300 m) = 30.000 mp 

împrejmuită conform HG 930/200, iar împrejmuirea s-a realizat cu un gard de 

plasă din sârmă pe stâlpi metalici. 

Deasupra forajelor s-a realizat o cabină din beton armat în care sunt montate 

instalaţiile hidrauluice şi electrice aferente. Pe conducta de refulare a fost prevăzut 

un contor de apă Dn = 40 mm, montat pentru măsurarea debitelor de apă captate   
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        Sursa de apă este asigurată prin execuţia a două puţuri forate la adâncimea de 

15 m, amplasată în albia majoră a R.Siret. cele două puţuri sunt echipate cu câte o 

pompă submersibilă cu Q=14,4 mc/h, H=110 m CA, P=7,5 kW. 

 

        În cabina puţului forat s-a proiectat instalaţia hidraulică echipată cu 3 robineţi 

cu clapa fluture Dn 80 mm ( din care unul montat pe ocolitor) , contor de apă  Dn 

80 mm şi clapet de reţinere Dn 80 mm amplasat pe racordul de ieşire. 

 

       Captarea apei va respecta prevederele „Normativului pentru proiectarea 

construcţiilor de captare a apei NPO28” STAS 1 629/2 ; 1 629/3. 

 

        Cabina puţului forat are dig de protecţie a cărei cotă superioară (acces cabină) 

este peste nivelul de inundaţie. 

 

       Zona de captare este prevăzută cu împrejmuire şi este asigurată zona de 

protecţie sanitară conform cu H.G.R.nr.101/1997. 

 

2. Aducţiunea apei 

 

      Legătura dintre puţurile de captare şi rezervorul de înmagazinare şi incendiu, 

se face prin intermediul conductei de aducţiune de PEHD Dn 90 – 110 mm,  

L= 25 500 m. 

 

     Proiectul respectă prevederile Normativului 122 „Normativ pentru proiectarea 

şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelei de alimentare cu apă şi 

canalizare a localităţilor”, precum şi GP043 „Ghid privind proiectarea, execuţia şi 

exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte de 

polietilene şi polipropilenă 

 

    Pe conducta de aducţiune nu sunt admişi consumatori ulteriori punerii în 

funcţiune a sistemului de alimentare cu apă. 

 

3. Înmagazinarea apei  
 

          Rezervorul de apă proiectat este amplasat astfel încât să asigure presiunea 

normală necesară (7 m CA) la cel mai îndepărtat consumator. Cota radierului 

rezervorului este stabilită la 245,7 m, capacitatea rezervorului este de 500 mc. 

Repartiţia este după cum urmează : 

 225 mc – rezerva de incendiu, 

 275 mc – rezerva de compensare orară, 
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Rezerva de incendiu este asigurată este asigurată în mod permanent 

(intangibilă) prin lira de incendiu amplasată la cota + 0,05. 

 

Instalaţia hidraulică pentru alimentarea cu apă pentru maşini (record PSI) 

este independent faţă de restul instalaţiei hidraulice şi este prevăzută cu un sorb 

amplasat la cota – 2,85 iar pe conducta de alimentare Dn 100 mm se montează un 

robinet cu clapă – fluture Dn 100 mm. zona de protecţie sanitară în jurul 

rezervorului este de 50m x 50m= 2 500 mp, prevăzută cu împrejmuire. 

 

4. Staţia de clorinare 

 

          Adiacent  rezervorului de înmagazinare s-a proiectat o staţie de clorinare cu 

clor gazos dotată cu aparat de alimentare cu clor având regulator de vid Dvances 

model 201 – 14 – 28 kg. 

 

  Asigurarea presiunii necesare a apei de alimentare a staţiei se face cu staţia 

de hidrofor cu Q=4 mc/h, H=25 mCA, P=0,75 kW, amplasarea în camera vanelor 

de la rezervor. 

 

 Staţia de clorinare este prevăzută cu grile de ventilaţie emailate de 20 x 25 

cm, din care 4 bucăţi amplasate la hp=2,05,precum şi ventilaţie mecanică prevăzută 

cu două ventilatoare de perete amplasate la partea inferioară a încăperii. 

 

 Soluţia de clor este introdusă pe conducta de alimentare cu apă a 

rezervorului cu o conductă PEHD Dn 32 mm, clapeta de reţinere Dn 100 mm din 

camera vamelor. Timpul de contact cu clorul a apei din rezervor a fost calculate 

pentru 30 minute. 

 

5. Conducta de distribuţie 

 

Prin amplasarea rezervorului la cota 245,7 m, se asigură distribuţia apei în 

mod gravitaţional, asigurându-se debitele şi presiunile necesare la consumatorii 

cei mai defavorabil. 

 

 Amplasarea conductelor se face pe domeniul public, în sistem inelar, 

conductele fiind din ţeava PEHD PE 80, cu următoarele diametre : 

 Conducta PEHD – PE 80 – De 90 mm – Pn=6 bar – L=5 710 m 

 Conducta PEHD -  PE 80 – De 100 mm –Pn=6 bar–L=13 930 m, 

 Conducta PEHD -  PE 80 -  De 140 mm – Pn=6 bar –L=6 160 m 

                                                                 TOTAL    L= 25 500 m 
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         Pe conductele de distribuţie au fost prevăzute cişmele stradale la distanţe 

maxime de 300 m între ele, conform Normativ P 66/2001, art 11.14. hidranţii sunt 

amplasaţi numai pe conducte cu diametrul egal sau mai mare de 110 mm şi la 

distanţe maxime de 500 m între ei, respectându-se Normativul P 66/2001, art. 

11.1. hidranţii prevăzuţi sunt de tip subteran în scopul prevenirii deteriorării 

acestora în exploatare. 

 

 Conductele se amplasează sub adâncimea de îngheţ conform STAS 6054. 

Proiectul conţine : specificaţii tehnice şi caiete de sarcini elaborate pentru faza de 

PT, respectă prevederile normativului P 66/2001 „Normativ pentru proiectarea şi 

executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul 

rural”. Proiectul conţine piese scrise şi desenate complete la care se vor ataşa 

avizele şi acordurile necesare cerute prin certificatul de urbanism şi poate fi depus 

pentru obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor. 

 

3.2. Canalizare şi staţie de epurare Comuna Săuceşti, Judeţul Bacău 

 

A. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 

Reţeaua de canalizare şi staţie de epurare, este o măsură necesară în 

conformitate cu Legea Apelor nr.107/1997, art.16.1.b. care prevede obligativitatea 

realizării concomitentă a sistemelor de canalizare şi epurare, în cazul în care se 

înfiinţează sistemul de alimentare cu apă. Realizarea acestui obiectiv este o 

condiţie obligatorie deoarece : 

 Apele menajare din gospodarii afectează negativ calitatea fizico-

chimică şi bacteriologică a apelor subterane de mică adâncime; 

 Afectează factorii de mediu sol şi subsol; 

 Afectează factorii de mediu aer şi aşezări omeneşti deoarece apele 

uzate menajere conţin materii organice putrescibile care în timpul 

verii pot dezvolta substanţe volatile urât mirositoare;  

 Afecteazăsănătatea oamenilor prin dezvoltarea germenilor patogeni, a 

insectelor şi rozătoarelor, purtătoare de boli. 

Plecând de la aceste considerente scopul obiectivului este : 

 Creşterea condiţiilor de igienă, siguranţă şi confortul populaţiei; 

 Protejarea mediului : sol, subsol, pânză freatică, aer, aşezări omeneşti; 

 Dezvoltare economică şi socială. 
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Descrierea sistemului de canalizare : trasee, pante, material, tehnologii 

 

Pentru Loc. Săuceşti şi Schineni au fost prevăzute 6 staţii de pompare cu  Ø 

1 800m m şi H= 6 000 mm. Pentru Loc. Bogdan Vodă, amplasat pe terasa 

superioară a R. Siret au fost realizate  3 staţii de pompare cu Ø 1 800mm şi H = 6 

000 mm. Reţeaua de canalizare are o lungime de 24 500 m şi este realizată din 

PVC SN8 cu diametre cuprinse între 250 – 350 mm. 

 Pe întreaga reţea de canalizare sunt realizate 505 cămine de vizitare realizate 

din beton armat cu Ø 1,0 m şi H=1,57 m + 4,0 m. 

 Debitele apelor uzate menajere vor avea următoarele valori : 

Nr.crt Perioada  Quz max.zi mc/zi Quz med.zimc/zi Quz max.orarmc/h 

  1   Pentru anul 2035     626,00     521,62     70,43 

  

 Conducta de refulare ape uzate menajere este realizată din PE 802 150 mm 

şi are o lungime de 2223 m. 

 Caracteristicile tipo-dimensionale ale reţelei de canalizare cât şi modul de 

distribuţie sunt prezentate în documentţia tehnică. 

 

 Staţia de epurare 

 

 Staţia de epurare este dimensionată pentru a deserve un număr de 5 100 

locuitori şi va avea un debit Q uz max.zi =628,00 mc/zi. 

 Aceasta este compusă din: 

 

Nr. 

crt 

 Denumirea echipamentelor 

Şi utilajelor 

Caracteristici principale Număr 

bucăţi 

Obs. 

   Cămin de repartiţie    

1. Electrostavilă plană           Dn 300      1  

2. Stavile plane           Dn 300      2  

  Cameră grătare    

3. Grătar rar   B=600mm,alfa =30 gr.       2  

4. Stavile plana            Dn 300       2  

5. Container tip europubelă        2  

 Desnisipator şi  staţie   de pompare   

6. Mixer submersibil P=1,1kw, 50Hz                1  

7. Electropompe apă uzată P=4,0kw,50Hz,n=2950rpm       2  

8. Electropompe nămol P=1,5kw,50Hz,n=2950rpm       2  

 Pavilion  de  comandă  şi control   

9. Instalaţie de sitare 1 mm Q=20mc/h, P=o,18kw 2(1+1)  
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10. Instalaţie filter saci  6 saci x 2       2  

11. Staţie de suflante 11,0kW,50 Hz       3  

12. Instalaţie pentru dozare clor 

polielectrolit 

       2  

13. Debitmetru electromagnetic        1  

14. Tablou electric de automatiz Tablou, calculator,soft       1  

15. Dotări de laborator    

16. Teste kit şi instrumentar        1  

17. Manual operare şi întreţinere        1  

 Reactoare biologice MBBR 2 x 2 250 PE   

18. Tanc de inox modular izolat 

termic 

D=10,80 m, H=4,00m       2  

19. Biomedia V=90mc,K3-KALDNES       2  

20. Mixare P= 1.1kw       4  

21. Electropompe nămol P=1,5kw, n=2720       2  

22. Site tubulare 60 mc/h       8  

23. Sistem distribuţie aer 12 grile a 60 mc/h fiecare      40  

 Bazin de amestec şi contact    

24. Mixer P=1,1kw        1  

25. Electropompă submersibilă 

Pentru evacuare apă epurată 

Qp =9l/s, H=15 m CA 2(1+1)  

 Racord electric  şi  iluminat exterior   

26. Tablou electric general         1  

 

a)Electrostavila plană- căminul de repartiţie are rolul de a controla şi dirija 

debitul de ape uzate direct în bazinul de amestec şi contact cu soluţia de hipoclorit, 

în cazul unor intervenţii ce trebuiesc efectuate tehnologic al staţiei de epurare, prin 

intermediul unei conducte PVC cu Dn = 300 mm. 

b)Stavile plane –se vor monta astfel : două în căminul de repartiţie şi două 

în camera grătarelor. Stavile plane au rolul de a controla şi dirija debitul de ape 

uzate cu acces dinspre căminul de repartiţie spre camera grătarelor, prin 

intermediul  a două conducte PVC cu Dn = 300 mm. 

În cazul în care va fi necesar a se realiza o intervenţie pe fluxul de tratare al 

staţiei de epurare se va închide stavilele plane şi se deschide electrostavila. 

c)Grătare rare – au dimensiunile B=600 mm, L= 2500 mm şi dimensionarea 

interspaţiilor g=15 mm. Grătarul va fi cu funcţionare automată şi autocurăţire. 

Descărcarea se va realiza într-un container metalic tip europubelă. 
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d)Mixare submersibile – aceste echipamente vor avea rolul deomogenizare 

a apelor uzate şi parţial epurate, pentru evitarea depunerilor (acolo unde acest 

proces este necesar), cât şi pentru omogenizarea apelor parţial epurarte cu reactivi  

(polielectrolit şi hipoclorit). Astfel se vor monta două mixere submersibile în 

cadrul staţiei de pompare ape uzate, câte două mixere în fiecare reactor biologic şi 

cu mixer în bazinul de amestec şi contact. 

 e)Electropompe apă uzată – electropompele montate în bazinul staţiei de 

pompare ape uzate, vor avea rolul de a trimite apa uzată ce ajunge din desnisipator 

în bazinul staţiei de pompare, vor avea rolul de a transmite apa uzată ce ajunge din 

desinisipator în bazinul staţiei de pompare spre sitele rotative amplasate în 

pavilionul ethnic. 

 f) Electropompe nămol – electropompele pentru nămol se vor monta astfel, 

o electropompă nămol în cadrul disinipatorului şi câte o electropompă în cadrul 

fiecărui reactor biologic. 

 Electropompele, atât cea din cadrul desinipatorului cât şi cele din cadrul 

reactoarelor biologice, au rolul de a trimite nămolul spre instalaţia filter saci, 

amplasată în cadrul pavilionului tehnic.  

 g)Instalaţia de sitare – s-au constituit două  instalaţii de site fine rotative 

automatizate cu instalaţii auxiliare de deshidratare. Amplasarea lor s-a realizat într-

o  cameră din pavilionul tehnic la care s-au făcut amenajările necesare. Amplasarea 

lor s-a făcut în incintă pentru a facilita accesul la echipament pe timp friguros, cât 

şi pentru controlul în situaţii de defecţiune. 

 În cadrul  acestui separator automat, apă uzată va fi supusă unui proces de 

reţinere a particulelor fine. 

 Separatorul automat cu filtru rotativ cu tambur (Q = 22mc/h), distanţa dintre 

bare 15 mm, l = 0,60 m, H = 0,56 m), materiile separate într-un container, apa 

fiind evacuată în reactorul biologic aflat în apropiere. Puterea instalată a 

echipamentului va fi de cel mult 0,18 kW. 

h)Instalaţia filtre saci – se constituie  din două instalaţii automatizate cu 

şase filtre saci, care primesc  prin conducta de admisie nămolul îngroşat de la  

îngroşătorul de nămol şi nămolul pompat din desinipator. Amplasarea se va 

realiza în cadrul pavilionului tehnic pentru a facilita accesul la instalaţie pe timp 

friguros cât şi pentru controlul în situaţii de defecţiune. Pereţii compartimentului 

sunt protejaţi printr-o vopsea lavabilă şi rezistentă la mediul umed. 

Dimensiunile instalaţiei de filtrare sunt (1 900 x 1050 x 2000 m). 

În cazul acestei instalaţii, nămolul pompat de la desnisipator şi îngroşătorul 

de nămol va fi parţial deshidratat cu ajutorul filtrelor saci. Filtrele saci vor fi 

transportate şi depozitate manual ( cu ajutorul unui căricior sau roabă) pe 

platforma de deshidratare nămol, unde se va completa procesul de deshidratare. 
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i)Staţia de suflare – este cu carcasă pentru izolare fonică, necesare pentru 

producerea cantităţii de aer necesare proceselor biologice din cadrul reactoarelor 

biologice, va dispune de echipamentele electrice şi automatizare specifică. De 

asemenea suflantele vor fi protejate de filtre de aer. 

Personalul care va deservi staţia de suflare va fi instruit să nu vină în contact 

cu piesele vopsite în galben, decât după scoaterea de sub tensiune a acţionării, 

precum şi interzicerea punerii în funcţiune a acestora fără apărătorile de protecţie. 

j)Instalaţie de dozare – acesta este amplasată în gospodăria de reactivi în 

cadrul pavilionului tehnic. Instalaţia pentru dozare se compune din următoarele 

furnituri : 

 Pompa dozatoare EMEC tip FOH – cu debit de 2,5 l/h, p =12 bar, 

 Agitator monofazic, 

 Tancuri cu polietilenă EMEC tip CNT 1 N capacitate 200 l, 

 Debitmetru electromagnetic, 

 Suport din PVC. 

Echipamentele de dozare vor consta dintr-un vas tampon de amestec şi un 

vas de dozare. Conductele ce injectează soluţiile sunt din PEXAL şi pe fiecare 

refulare se vor monta roboţi de reţinere. Cele două tipuri de soluţii vor fi : 

 Soluţie polielectrolit pentru coagularea în flacoane a nămolului, acest 

reactiv este injectat în conducta ce vine de la îngroşătorul de nămol, 

 Soluţia hipoclorit pentru dezinfectarea apelor uzate înainte de 

evacuarea acestora în emisar. 

Soluţia cu hipoclorit preparată se va injecta direct în conduct, în amonte de 

bazinul de amestec şi contact pentru un mai bun amestec apă – reactive. 

 k)Debitmetru  electromagnetic – pentru corelarea proceselor de epurare din 

cadrul staţiei , funcţie de debitul de intrare şi gradul de încărcare a apei. 

 l)Tablou electric de automatizare – va cuprinde următoarele elemente 

 - circuite electrice pentru alimentarea cu energie a echipamentelor, 

transmisie de date de la echipamentele montate ăn staţie la tabloul general, 

respective la computerul dispecerului. 

 Modul şi parametrii de funcţionare ai echipamentelor vor furniza 

operatorului din staţie, atât la tabloul de automatizare cât şi de calculatorul în baza 

2,softul de apreciere cu care va fi dotată staţia. 

 m) Dotări de laborator, teste kit şi instrumentar, manual de operare şi 

întreţinere –vor fi dotările necesare monitorizării fluxului tehnologic cât şi de 

analiză a parametrilor de funcţionare a staţiei de epurare. 

 n) Reactoare biologice – procesul de tratare a apelor uzate va avea la bază 

două reactoare biologice MBBR cu pat în mişcare. 

 Acesta asigură eliminarea poluanţilor din apă la standardele cerute, prin 

trecerea alternantă a apei prin cele 4 compartimente;  2 compartimente anoxice şi 2 
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compartimente de aerare, ajungând în final în decantorul aflat în central 

reactorului.  

 Reactoarele biologice sunt un ansamblu de echipamente după cum urmează: 

 Tanc modular din inox D=10,80 m, H = 4,00 m 

 Biomedia V= 90 mc, 

 Site pentru biomedia 60 mc/h (8 buc), 

 Sistem distribuţie aer 12 grile a 60 mc/h, 

 Mixere submersibile 4 buc. P=1,1kw, 50 hz, 

 Electropompă nămol 2 buc, P = 1,5 kW, 50 Hz, n= 2720 

 

o) Gură de deversare – deversarea apelor epurate se face în râul Pr. Scutaru.    

Conducta de refulare  de la staţia de epurare până la emisar, se va realize din 

polietilenă de înaltă densitate PEHD 110 x 4,00 mm, Pn 6 în lungime de 400 m. La 

gura de vărsare se va realize o pâlnie de ieşire, pentru stabilizarea curenţilor şi 

disiparea energiei. 

 De asemenea se va realize protecţia malului în zona de evacuare, amonte şi 

aval 10 m de aceasta, iar radierul canalului pe lungimea de 3,0 m va fi prevăzut cu 

un sort elastic ce va fi realizat din dale de beton pentru blocarea eroziunii. 

 În zona de mal se va amenaja fundul albiei pentru stabilizarea acesteia. 

 

p) Platformă de depozitare nămol-va fi o construcţie din beton armat monolit 

având următoarele caracteristici : 

 Dimensiuni 8,0 m x 4,0 m, 

 Grosimea radierului va fi de 0,15 m  

 Grosimea pereţilor va fi constantă de 0,10 m CTA până la -0,70 m, 

 Panta radierului va fi de 5%, 

 Platforma va fi împrejmuită pe trei laturi cu un parapet din beton de 

grosime 0,10 m, până la cota + 1,00 m de la CTA 

 

r) Sistematizare teren şi împrejmuiri – în incinta staţiei de epurare se vor 

executa drumuri de acces având sistemul rutier format din 12 cm ballast, 5 cm 

nisip, 20 cm piatră spartă, 15 cm îmbrăcăminte asfaltică sau beton. 

Aleile ce vor fi realizată pentru circulaţia personalului vor fi delimitate de 

bordure prefabricate. 

Accesul în incinta staţiei de epurare se va realize printr-un drum de acces 

pietruit în lungime de aproximativ 260,00 m din drumul principal existent cu 

rampa de acces pe platform staţiei de epurare. 

Se va realiza de asemenea plantarea unei perdele vegetale constând din 

puieţi de arbori din familia foioaselor. 
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Perimetrul staţiei este împrejmuit cu gard realizat din stâlpi metalici (ţeavă 

60 x 3 mm) şi panouri plasă sudată 100x100x62,00/2,00 m. 

Lungimea perimetrului va fi de 190,00m 

 

 

Condiţii de descărcare a apelor uzate în receptor (conf.H.G.R.nr. 

352/2005) 

 

Nr.crt. Indicatori de calitate Val.max.admise 

     (mg/dmc) 

     1. pH 6,5 – 8,5 

     2. CBO 5 25 

     3. CCO-Cr 125 

     4. Suspensii 35 

     5. Azot total (N) 10 

     6. Azot amoniacal (NH4) 2 

     7. Azotaţi (NO3) 25 

     8. Azotiţi (NO2) 1 

     9. Fosfor total (P1) 1 

     10. Sulfuri +H2S 0,5 

     11. Detergenţi  0,5 

     12. Sulfaţi (SO4) 600 

     13. Cloruri (CL) 500 

     14. Calciu  (Ca) 300 

     15. Reziduu fix 2000 

 

 Substanţele periculoase / prioritar periculoase – nu se admite evacuarea în 

emisar a substanţele periculoase periculoase / prioritar periculoase în conformitate 

cu H.G.R.nr. 361/2005.  

  

      

3.3. Alimentarea cu gaze naturale a localităţilor Comunei Săuceşti 

 

 Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 

  

 Apropierea de Mun. Bacău, în imediata vecinătate a R. Siret, Comuna 

Săuceşti are 3 200 de locuitori şi 1 100 imobile. 

 Structura imobilelor de locuit şi a obiectivelor social – culturale ce fac 

obiectul studiului întocmit este următoarea : 
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A. Locuinţe 

-1 100 imobile proprietate privată, 

-1 000 imobile cu utilizare gaze lichefiate, 

-16 apartamente. 

       B. Obiective social – cultural (28 obiective) 

             -6 unităţi de învăţământ, 

             -4 şcoli (18 săli de clasă), 

             -2 grădiniţe, 

             -cămin cultural, 

             -biblioteca comunală, 

             -sediul primăriei, 

             -3unităţi medicale, 

             -3dispensare medicale (cu llocuinţă de serviciu), 

             -postul de poliţie (inclusive locuinţa de serviciu), 

             -oficiul poştal, 

             -5unităţi de cult religios şi case parohiale, 

             -3complexe comerciale, 

             -magazin sătesc mixt, 

             -moară şi brutărie sătească. 

 

 În prezent pentru încălzire şi preparearea hranei se utilizează într-un procent 

ridicat cu precădere combustibil lemons dar şi gaze lichefiate îmbuteliate. 

 

 Soluţii propuse pentru alimentarea cu gaze naturale 

 

 Necesarul de gaze natural pe categorii de consum pentru locuinţe şi 

obiective social culturale este present în breviarul de calcul al proiectului. 

 Tipuri de consumatori sunt : 

a) Clădiri de locuit şi locuinţe individuale : 

 Încălzire – un arzător N 600 cu di = 0,6 Nmc / h, 

 Preparare hrană – 1 arzător B 600 cu di = 0,6 Nmc /h 

b) Obiective social culturale (28 de obiective) 

 Încălzire  

-arzător B600 şi B 1000 pentri biserică şi săli de clase, săli festivităţi, 

-arzător B600 pentru rest încăperi, 

 Preparare hrană: 

-maşină de gătit tip aragaz cu di= 0,67 Nmc /h 
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 Ca soluţie tehnică de alimentare cu gaze natural a Comunei Săuceşti (debit 

instalat solicitat di = 1 553 Nmc/h), s-a prevăzut un record de medie presiune în 

lungime totală de 10,3 km şi diametrul de Dn 200 mm pe 3 200m; Dn 150 mm pe 2 

500 m şi Dn 100 mm pe 4000 m, la conducta de minimă presiune Dn 250 mm se 

alimentează SRM AGRICOLA INTERNAŢIONAL de pe Strada Bîrladului. 

 Acest record alimentează 3 SRM-uri (capacităţi cuprinse între 500 – 1 100 

Nmc/h) amplasate în centrele de consum ale Comunei Săuceşti şi pe un teren ce 

aparţine Consiliului Local Săuceşti. 

 La alegerea sistemului de distribuţie gaze natural Com. Săuceşti, s-au avut în 

vedere prevederile Normativului nr.16/1986 şi situaţia prezentă din teren 

referitoare la:  

 Sistemul ramificat al străzilor din localităţi, 

 Presiunea utilizată de noii consumatori – presiune joasă 0,02-0,03bari 

 Distribuţia dintre consumatori şi SRM sector aflat în centrul zonei de 

consum ce variază între 2000 – 3000 m, 

o Lungimea racordului de medie presiune la cele 3 SRM-uri 

sector Săuceşti fiind de 10,3 km. 

Având în vedere aceste condiţii, s-a ales sistemul de distribuţie ramificat în 

regim de presiune redusă  , cu perdere de presiune maximă pe sistem ( SRM  sector 

– ultimul consummator) cca.0,7 Bari. 

Staţiile de reglare măsură de sector vor avea claviatura de reglare pentru 

două regimuri: vară – iarnă. 

Reglarea de presiune se va face cu regulatoare cu acţionare indirect tip 

RPA3. Sistemul de distribuţie s-a dimensionat astfel încât să se poată alimenta cu 

gaze natural în condiţiile optime şi viitorii consumatori după cum urmează: 

 Conducta Ø 2”   L= 19 400 m 

 Conducta Ø 3”   L=   6 800 m 

 Conducta Ø 4”   L=   1 200 m 

              TOTAL SISTEM     L= 27 400 m (27,40 km) 

 Numărul de branşament şi PRM luate în calcul pentru Comuna Săuceşti este 

de 820 bucăţi. 

 Soluţia de alimentare cu gaze natural Com. Săuceşti, pe lângă avantajele 

confortului casnic ridicat oferit locuitorilor, conduce şi la o economie mare de 

combustibil solid respective lemne de foc.şi gaze lichefiate după cum urmează: 

a) Economia anuală de lemne foc  10 421,29 t/an 

b) Economia anuală de gaze lichefiate 192 660 kg/an 

c) Economia de combustibil convenţional în comparaţie dintre cele două 

situaţii este de : Ecc = 121,22 tcc/an, 

d) Şi nu în ultimul rând reducerea substanţială a emisiilor solide– noxelor în 

atmosferă şi mediu înconjurător. 
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Evaluarea lucrărilor a consturilor lucrărilor de investiţii 

 

Evaluarea lucrărilor de investiţii s-a făcut în preţuri 1998 şi pe baza soluţiei 

tehnice   avizată de Regionala Distribuţie Gaze Naturale Bacău privind alimentarea 

cu gaze natural a consumatorilor din Comuna Săuceşti 

S-au stabilit separat valori de investiţie pentru lucrările la conductele de record, 

SRM sector, reţele de distribuţie şi separate lucrări pentru branşamente şi PRM / 

instalaţii interioare de utilizare gaze natural. 

Valoarea totală de investiţie este de :  8 546 020,0 mii lei  din care: 

                                              C+M      7 767 590,0 mii lei 

Valorile de investiţie pentru conducte de record medie presiune, SRM sector 

Săuceşti, reţea de distribuţie presiune redusă sunt: 

 

 Reţea repartiţie medie presiune şi SRM = 3 745 200,0 mii lei 

 Dispecerat intervenţie gaze                    =  398 100,0 mii lei 

 Reţea distribuţie gaze                             =  3 261 100,0 mii lei 

 

Analiza economică 

a) Calculul principalilor indicatori tehnico-economici şi de eficienţă se 

prezintă după cum urmează : 

b)  

-valoarea de investiţie                                     8 546 020,0 mii lei, 

                Din care C+M                                 7 767 590,0 mii lei 

- Pondera lucrărilor C+M                             95% 

- Consum lemne foc                                      10 421,29 t/ an 

- Consum anual de butelii                              15 413 încărcături / an 

- Costuri totale în variantă veche                   2 611 277,4 mii lei 

- Necesar gaze naturale                                   2 639,58  mii Ncm/an 

- Costuri totale în variantă nouă                     2 153 897, 20 mii lei 

- Valoarea profitului brut anual                      4 153 897,20 mii lei 

- Economia de combustibil convenţional                     121,22 tcc/an 

- Durata de realizare a investiţiei                                 36 luni 

- Durata de recuperare a investiţiei den venit brut       18,7 ani 

- Investiţia specifică totală                               5 502,9 mii lei 

- Debit gaz instalat                                           1 553,0 mii lei 
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c) Propuneri privind resursele de finanţare a investiţiei 

Finanţarea investiţiei va fi asigurată din fonduri locale proprii cât şi din 

fondurile contribuţiei populaţiei consumatoare de gaze natural din Comuna 

Săuceşti astfel: 

 Fonduri locale proprii        90% = 7 691 420,0 mii lei 

 Contribuţie populaţie         10% =  854 600,0 mii lei 

 

   d)Analiza îndeplinirii criteriilor pentru stabilirea priorităţilor 

        (conform anexei nr. 2 din H.G.R.nr. 138/1992) 

 Nivelul valoric al investiţiei specific este de  5 502,9 mii lei /Nmc 

 Pentru prepararea hranei se reduce complet consumul de gaze 

lichefiate prin racordarea la sistemul de alimentare cu gaze naturale, 

 Economia anuală de gaze lichefiate se situează la nivelul de t/an 

 Nu este cazul 

 Nu este cazul 

 Asigurarea finanţării reţelelor de distribuţie gaze naturale se face din 

fonduri locale proprii 

 

    e)Concluzii şi propuneri 

 

În urma analizei tehnico-economice a soluţiei de alimentare cu gaze natural 

a Comunei Săuceşti, Jud. Bacău rezultă necesitatea şi oportunitatea realizării 

investiţiei după cum urmează : 

 Creşterea nivelului de trai al populaţiei 

 Economisirea anuală de lemn şi gaze lichefiate    10 421,20 + 192,66 t 

 Valoarea investiţiei specificate                           5 502,4 mii lei/Nmc 

 Economia anuală de combustibili convenţionali      121,22 tcc/an 

 Durata de recuperare a investiţiei                            18,7 ani 

 

 

3.4 Modernizare drumuri comunale şi săteşti – Localităţile Săuceşti, Schineni şi 

Bogdan Vodă 

 

Viabilizarea tronsoanelor  drum local şi comunal supus proiectării în funcţie 

de asigurarea posibilităţilor de acces a mijloacelor auto de intervenţie în caz de 

necesitate (salvare, pompieri, poliţie, intervenţie utilităţi publice): 
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 ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare în conf. cu Legea 

nr.137/ 1995 (Legea Protecţiei Mediului ) şi Ordinul nr.44/24.01.1998 privind 

Protecţia Mediului ca urmare a impactului drum – mediu înconjurător. 

 

Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei 

  

 Modernizarea are influenţe benefice imediate asupra ridicării 

sdandardelor în vigoare privind condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi 

al activităţilor productiv – economice ce se desfăşoară sau sunt potenţial de 

creat în zona nord-vestică a Comuna Săuceşti. 

 Realizarea investiţiei îndeplineşte cerinţele obiectivului general 

„Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la 

serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naţionale din spaţiul 

rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile”. 
 În concluzie, modernizarea traseului de drum care este prezentată în 

proiectul tehnic , conduce la realizarea obiectivelor operaţionale: 

 îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural, 

 îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia rurală, 

 sporirea calităţii învăţământului din mediul rural,  

 creşterea numărului de sate renovate, 

 creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural. 

 

Soluţia tehnică selectată 

  

Prin proiect s-a propus modernizarea traseului drumului cu un sistem 

rutier corespunzător clasei tehnice  a V a. 

În principal prin soluţia tehnică adoptată în proiect se propune corectarea 

punctelor slabe existente în aspectul tehnic în realizarea unui sistem rutier 

pentru un trafic de intensitate medie. 

Având în vedere determinările făcute prin studiul geotehnic, care 

menţionează prezenţa unui teren, sensibil la umezeală (praf argilos , nisipos), 

modernizarea drumului, prin soluţia adoptată, va impermiabiliza zona pe care 

se află drumul. 

 

Soluţiile aplicate în proiect au la bază studiile de teren executate pe 

amplasamentul traseelor, conform metodologiei în drumul acestora. 

 Legea nr. 50/91 modificată şi completată cu Legea nr.453/2001 privind 

autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinţelor (conform prevederilor acestei legi au fost aprobate 

PANT,PATG şi PUG) 
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 H.G.R.nr.577/97 pentru aprobarea programului privind pietruirea 

drumurilor comunale; 

 H.G.R.nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

 H.G.R.nr.1179/2002 privind metodologia de aprobare a Devizului 

general pentru obiectivele de investiţie, 

 Legea nr.137/95 – legea mediului secţiunea V- protecţia aşezărilor 

umane, 

 Legea nr. 2/68 privind administrarea teritoriului României; 

 Legea nr.107 / 96 – legea apelor, 

 Legea nr. 82 /98 pentru aprobarea O.G.R 43/97 privind regimul juridic al 

drumurilor, 

 Legea nr. 71/96 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

Secţiunea III – zone protejate amplasate de-a lungul traseului, 

 Legea nr. 351 /2001 privind Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului, 

Secţiunea IV a – reţeaua localităţilor, 

 Legea nr. 10 /95 privind calitatea în construcţii, 

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr.44/98 privind aprobarea 

normelor de protecţie a mediului ca urmare a unui impact al drumului cu 

mediul înconjurător, 

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr.45/98 pentru aprobarea 

normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea 

drumurilor, 

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr.46/98 pentru aprobarea 

normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, 

 Ordinul Ministrului Transporturilor nr.50/98 privind aprobarea 

normelor tehnice pentru proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile 

rurale. 

 Ordinul nr.534 din 2001 – norme tehnice pentru introducerea cadastrului 

general. 

        

     NECESITATEA şi OPORTUNITATEA PROMOVĂRII INVESTIŢIEI 

 

a) Situaţia actuală 

Tronsoanele de drum supuse modernizării traversează o zonă netedă prezentând 

caracteristici corespunzătoare acestui tip de relief. Tronsoanele de drum supuse 

modernizării au o lungime totală de  4 203 m străbătând intravilanul Comuna 

Săuceşti. 

Tronsoanele de drum existente, supuse modernizării se încadrează în categoria 

drumurilor săteşti şi sunt caracterizate de următorii parametri tehnici : 
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Obiect 1 – format din 10 tronsoane de drum încadrate în : 

-Clasa tehnică V 

-Din punct de vedere al importanţei globale lucrările  proiectate se încadrează în 

categoria C = construcţii de importanţă normală. 

 

 Tronson 1. DS 37 (Str. Bisericii) L = 853,09 m 

Drumul DS 37 intersectează drumul judeţean DJ 207 F la km 7+290 ţi are 

olungime de  853,09 m. 

Sistemul rutier = 0-12 strat de balast, pietriş colmatat cu pământul din patul 

drumului un substrat de tip P3 – strat de sol (nisip argilos, galben-ruginiu plastic 

consistent) 

-lungimea totală a traseului  L total = 853,09 m 

-lăţimea platformei, Bp = 5,50 + 6,90 m 

-suprafaţa ocupată de lucrare S1 = 5 971 mp 

 

 Tronson 2,DS 47 (Str. Schineniului) + DS 11  L = 799,234 m 
Drumul DS 47 împreună cu DS 11 intersectează drumul judeţean DJ 207 F 

la km 6+740 şi are lungimea de 799,23 m. 

Sistemul rutier = 0 – 12 strat de ballast, pietriş colmatat cu pământul din 

patul drumului pe un substrat de tip P3, - strat de sol (nisip argilos, gălbui-ruginiu, 

plastic consistent) 

- Lungimea totală a traseului L total =799,234 m 

- Lăţimea platformei Bp = 5,50 – 6,90 m 

- Suprafaţa ocupată de lucrare S2 = 3 997 mp. 

 

 Tronson 3, DS 148 (Str. Morăriţei) L = 330,32 m 
Sistemul rutier = 0 – 16 balast, pietriş colmatat cu pământ din patul drumului 

pe un substrat tip P3 – strat de sal ( nisip argilos, galben –ruginiu, plastic 

consistent), 

- Lungimea totală a traseului L total =330,32, 

- Lăţimea platformei Bp 4,20 – 6,00 m 

- Suprafaţa ocupată de lucrare S2 = 2 315 mp. 

 

 Tronson 4 DS 617 (Str. Salcâmului) L = 130,373 m 

Sistemul rutier = 0 -17 balast, pietriş colmatat cu pământul din patul 

drumului pe un substrat de tip P3 – strat de sol ( nisip argilos, galben – ruginiu, 

plastic consistent), 

- Lungimea totală a traseului L total = 130,273 m 

- Lăţimea platformei, Bp = 4,30 -4,70 m, 

- Suprafaţa ocupată de lucrare, S2 = 652 mp. 
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 Tronson 5 DS 403 (Str. Orhideelor) L = 231,25 m 
Sistemul rutier = 0 – 17 balast , pietriş colmatat cu pământul din patul 

drumului pe un substrat de tip P3 – strat de sol ( nisip argilos, gălbui-ruginiu, 

plastic consistent). 

- Lungimea totală a traseului L total = 231,250 m 

- Lăţimea platformei Bp = 3,50 – 6,80 m 

- Suprafaţa ocupată de lucrare S2 = 1 156,00 mp. 

 

 Tronson 6 DS 147 (Str. Orizontului) – DS 738 (Str.Sturza) L=467,54 m 
Sistemul rutier = 0-17 balast, pietriş, colmatat cu pământul din patul 

drumului pe un substrat de tip P3 – strat de sol ( nisip argilos, gălbui – ruginiu, 

plastic consistent). 

- Lungimea totală a traseului, L total = 467,54 m 

- Lăţimea platformei Bp = 3,50 – 4,20 m, 

- Suprafaţa ocupată de lucrare S2 = 2 338 mp. 

 

 Tronson 7, DS 1 462 (Str.Izvorului) +DS 1 468(Str.Izvorului)L=456,83 
Sistemul rutier = 0-17 balast, pietriş colmatat cu pământul din patul 

drumului pe un substrat de tip P3 – strat de sol (nisip argilos, gălbui-ruginiu, 

plastic consistent ). 

- Lungimea totală a traseului, L total = 456,83 m, 

- Lăţimea platformei Bp = 3,55 – 5,60 m, 

- Suprafaţa ocupată de lucrare S2 =2 920 mp. 

 

 Tronson 8 DS 189 (Str. Nordului, Str. Liliacului ) L=192,86 m 
Sistemul rutier = 0 – 16, ballast, pietriş colmatat cu pământ din patul 

drumului pe un substrat de tip P3 – strat de sol (nisip argilos, gălbui – ruginiu, 

plastic consistent) 

-lungimea totală a traseului, L total =192,86 m 

- lăţimea platformei, Bp = 3,60 – 4,80 m, 

- suprafaţa ocupată de lucrare S2 = 3 930 mp, 

 

 Tronson 9 DC 1 054 ( Str. 9 Mai) L=561,44 m 
Drumul DC 1 054 intersectează drumul naţional DN 2 (E 85) la km 239 – 

800 şi are o lungime de 561,44 m . Sistemul rutier = 0 – 3 balast, pietriş colmatat 

cu pământul din patul drumului pe un substrat de tip P3 – strat de sol ( nisip 

argilos, gălbui-ruginiu, plastic consistent ). 

- Lungimea totală a traseului L total = 561,44 m 

- Lăţimea platformei Bp = 3,60 -4,80 m 
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- Suprafaţa ocupată de lucrare S2 = 3 930 mp. 

 

 Tronson 10, DC 1 054 (Str. Nucului ) L=180,07 m 
Sistemul rutier = strat de sol ( nisip-argilos, gălbui-ruginiu, plastic 

consistent, pământ P3. 

- Lungimea totală a traseului L total = 180,07 m 

- Suprafaşa ocupată de lucrare S2 = 2 300mp. 

 

S-au studiat două variante de alcătuire a sistemului de tip elastic, variante ce 

se  prezintă în continuare: 

 

Varianta I.I –Structură rutieră suplă (elastică) 

Denumirea materialului din strat                     Var.1         E, MPa       µ 

                                                                        H, cm 

Beton asfaltic pentru strat de uzură – BAPC 16            4            3600         0,35 

Beton asfaltic pentru strat de legătură BADPC 20         6            6000         0,35 

Strat de bază din piatră spartă                                     15              500         0,25 

Strat de fundaţie din ballast                                          25              247         0,27 

Strat de formă                                                              10              103         0,27 

Pământ de fundare                                                        ∞                 65         0,30 

 

 Varianta I.2 – Structura rutieră mixtă (semirigidă) 

Beton asfaltic pentru strat de uzură – BAPC 16               4            3 600        0,35 

Beton asfaltic pentru strat de legătură BADPC 20         6            3 000        0,35 

Anrobat bitum, strat de bază – ABPC  31,5                  5            5 000        0,35 

Strat de fundaţie din ballast                                       20+10           300        0,27 

Pământ de fundare                                                        ∞                  65        0,30 

 

AMENAJAREA SISTEMULUI RUTIER PROIECTAT 

 

 Reprezintă partea cea mai important din această investiţie.Scopul lucrării este acela 

de a realize condiţii de circulaţie corespunzătoare categorii de drum. 

 Astfel pentru încadrarea în clasa tehnică V a drumului, profilul transversal tip va 

avea următoarele elemente geometrice : 

 Platforma                                                                      5,50 m – 7,00 m 

 Partea carosabilă                                                           4,00 m – 5,50 m 

 Acostamente                                                                  2 x 0,75 m-0,05 m 

 Încadrare parte carosabilă cu benzi de încadrare           2 x 0,25 m 

amplasare în cadrul acostamentelor. 

Benzile de încadrare sunt drumurile DS 403, DS 404, DS 1142, DS 1096, DS 1316 
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Pantele profilului transversal al drumului: 

- 2,5 % în aliniament pe partea carosabilă 

- 4,0% pe acostamente 

În curbe se vor realize supraînălţări şi supralărgiri pe lungimi corespunzătoare 

vitezei de proiectare , conform STAS 863/85. 

Sistemul rutier de amenajat conform profilului transversal tip. 

 Profil transversal tip I – se aplică pe DS 148 – poz.înv 7 cu lungimea 

L= 280 m şi cu lăţimea de 5.50 şi acostamente de 0,75 m va avea 

următoarea componenţă a structurii rutiere : 

 Strat de fundaţie din balast                 15 cm grosime 

 Strat de piatră spartă                          15 cm grosime 

 Strat de legătură din BADPC 25           6 cm grosime 

 Strat de uzură din  BAPC 16                 4 cm grosime 

 Profil transversal tip II –se aplică pe drumurile : 

- Drum sătesc DS 1096 – poz. Inv. 41 cu lungimea L= 735 m 

- Drum sătesc DS 1142 poz. Inv. 42 cu lungimea L= 210 (după frezarea 

stratului de asfalt existent deteriorat pe 60 m la începutul drumului) 

- Drum sătesc DS 1316 – poz. Inv. 46 cu lungimea L= 490 m (după 

frezerea stratului de asfalt existent deteriorat pe 140 m la începutul 

drumului) 

- Drum sătesc DS 404 – poz. Inv. 13 cu lungimea L= 1235 m (după 

frezarea stratului de asfalt existent deteriorat pe 75 m la începutul 

drumului ) 

- Drumul sătesc 403 – poz.inv.12 cu lungimea de L=215 m(după 

desfacerea şi înlăturarea stratului de beton existent deteriorat pe 70 m ( la 

începutul drumului) şi cu lăţimea de 4,00 m şi acostamente de 0,75 ( din 

care 0,25 este banda de încadrare) vor avea următoarea componenţă a 

structurii rutiere : 

 Strat de fundaţie din balast                   15 cm grosime, 

 Strat de piatră spartă                            15 cm grosime, 

 Strat de legătură din BADPC 25             6 cm grosime, 

 Strat de uzură din BAPC  16                   4 cm grosime 

 Profil transversal tip III –se aplică pe DS 90 poz.inv.53 cu lungimea L= 

335 m şi cu lăţimea de 4,00 m şi acostamente de 0,50 m – va avea 

următoarea componentă a structurăă rutiere : 

 Strat de fundaţie din balast                    15 cm grosime 

 Strat de piatră spartă                             15 cm grosime 

 Strat de legătură din BADPC 25              6 cm grosime 

 Strat de uzură din BAPC 16                     4 cm grosime 
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3.5 „Asfaltare drum comunal DS 738, L=300,00m SAT SĂUCEŞTI, COM. 

SĂUCEŞTI JUD: BACĂU 

 

 Descrierea lucrărilor proiectate   

Lucrările necesare pentru asfaltare drum local DS 738 cu L=271,37 m compun 

un singur obiectiv : „ Asfaltarea drumului comunal DS 738, L=300,00 Sat 

Săuceşti”. 

Drumul local DS 738 care face obiectul documentaţiei, face parte din clasa 

tehnică V, conform „Normativelor tehnice pentru proiectarea, construire, 

modernizarea, întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea drumurilor 

publice” elaborate de MLPAT nr 45/27.01.1998. 

Tronsonul de drum local DS 738 are lungimea de 271,37 m şi lăţimea părţii 

carosabile existentă ce variază între 6,00 m – 3,50 m. 

Conform ORDIN nr. 45 / 1998, „ Normele tehnice privind proiectarea, 

construirea şi modernizarea drumurilor”  şi ORDIN nr. 50/1998 „Norme tehnice 

privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale” pentru 

modernizarea drumului local DS 738 se va realiza următorul profil transversal tip, 

în cale curentă dictat de lăţimea existentă a drumului aparţinând domeniului public. 

 

 Profil transversal tip  

 Lungimea drumului L= 271,37 m 

 Lăţime carosabil = variază între 6,00 m – 3,50 m 

 Lăţime acostamente existente = variază între 0,75 – 0,50 m 

 Lăţime platformă drum existentă = variază între 7,50 m – 4,50m 

 Şanţuri pereate existente, 

 Şanţuri din pământ existente. 

 

 Lucrările necesare pentru modernizare 
I.I. Reparaţii carosabil existent 

Pe tronsonul drumului local DS 738 cu L = 271,37 m, se vor realiza reparaţii la 

partea carosabilă. 

S = 642,00 mp 

Lucrările necesare trebuie să fie prezente în antimăsurătoare din proiect şi în 

caietele de sarcini. 

I.2 realizarea covoruluiasfaltic cu 4 cm BA 16 

Pe tronsonul drumului local DS 738 cu L = 271,37 m, după realizarea 

reparaţiilor se va realiza  un covor asfaltic cu grosimea de 4 cm din beton asfaltic 

pentru strat de uzură, BA 16, cf. SR EN 174 – 1/2009. 
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Dimensionarea sistemului rutier s-a făcut cu ajutorul programului de calcul 

CALDEROM prin compararea valorilor deformaţiilor specifice şi tensiunile 

calculate cu cele admisibile stabilite pe baza proprietăţilor de comportare a 

materialelor. 

Suprafaţa totală a sistemului rutier este  Sc = 2 140,00 mp 

Lucrările necesare sunt prezentate  în antimăsurătorile din proiect şi ăn caietele 

de sarcini. 

 

                              ANTEMĂSURĂTOARE Nr. 1 

   (conform proiectului întocmit de SC AD&MS PROCONS S.R.L.) 

 

REPARAŢII CAROSABIL EXISTENT 

 

                         S = 2 140,00 mp x 0,30 = 642,00 mp 

a)Decaparea îmbrăcămintei degradată – S=642,00 mp 

 

1. DG 05 A1 = 854,00 mp 

Decaparea îmbrăcăminţii degradate pe grosime de 4cm. 

                                           642,00 x 1,33 = 853,86 mp 

2. TRA 01 A.......=60,87 t 

Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta la dist. De … km 

                                           642,00 mp x 0,0948 t/mp = 60,87 t 

 

b)Amorsare cu emulsie  - S = 642,00 mp 

      

3. DB 01 C1 = 642,00 mp 

Curăţirea pentri aplicarea îmbrăcămintei a stratului suport din supraf. bit. 

                                           = 642,00 mp 

4. DB 01 C1 = 6,42 sute mp 

Amors. Supraf. Strat bază sau îmbrăc. exist. În vederea aplicării stratului 

de uzură cu emulsie cationică  

                                      = 642,00 mp 

           5.TRA 01 A…. =0,30 t 

      Transport rutier cu autobasculanta a materialelor pe distanţa de ... km 

                                                6,42 sute mp x 0,0455 t/sute mp= 0,30 t 

c)Strat din BA 16 – 4cm grosime – S = 642,00 mp 

 

 6.DB 16 H1 = 642,00 mp 

 Îmbrăcămintea din beton asfaltic BA 16 executat la cald în grosime de 4 cm  

          cu aşternere mecanică 



Primăria Comunei Săuceşti                                                                  Consiliul Local Săuceşti 

 

71 

STRATEGIA LOCALĂ a UTILITĂŢILOR PUBLICE – COMUNA SĂUCEŞTI 2014 - 2020 

                                            = 642,00 mp 

7.DZ 14 C1 =75,76 t 

Preparare beton asfaltic BA 16 executat la cald cu bitum. 

Ci/ mp = 0,094 t/mp x 1,25 (denivelări) = 0,118t/mp 

                                      642,00 mp x 0,003t/mp = 1,93 t 

8.TRA 01 A...... = 77,70 t 

Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta la .... km conf. art 7-8 

                                      75,76 t + 1,93 t = 77,69 t 

 

  ANTEMĂSURĂTOARE Nr. 2 

   

       REALIZARE COVOR ASFALTIC CU 4 cm  BA 16 

 

  

a)Amorsare cu emulsie – S=2 140,00 mp 

 

1. DB 01 C1 = 2 140,00 mp 

Curăţirea pentru aplicarea îmbrăcămintei, a stratului suport din suprafaţă 

bituminoasă 

                                            = 2 140,00 mp 

2. DB 02 D1 = 21,40 sute mp 

Amors. Supraf. Strat de bază sau îmbrăcăminte existentă, în vederea aplic. 

Strat de uzură cu emulsie cationică. 

                                            = 2 140,00 mp 

3. TRA 01 A ... =0,98 t 

Transport rutier cu autobasculanta a materialelor pe distanţa de ... km. 

                                           21,40 sute mp x 0,0455 t/sute mp =0,98 t 

 

     b)Strat din BA 16-4 cm grosime – S = 2 140,00 mp 

 

4. DB 16 H1 = 2 140,00 mp 

Îmbrăcăminte din beton asfaltat BA 16 executată la cald în grosime de 4 cm 

cu aşternere mecanică. 

                                         2 140,00 mp 

5. DZ 14 C1 = 253,00 t 

Preparare beton asfaltic BA 16 executat la cald cu bitum. 

Ci/mp =0,094 t/ mp x 1,25 (denivelări) =0,118 t/mp 

                                         2 140,00 mp x 0,118 t/mp = 252,52 t 

6. DZ 19 F1 = 6,42 t 

Preparare nisip bituminat şi dressing gras cu nisip 0-3 mm şi 4% bitum 
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                                         2 140,00 mp x 0,003 t/mp = 6,42 t 

7. TRA 01 A....  = 259,00 t 

Transportul rutier al materialelor cu autobasculanta la ... km – conf.art.5-6 

                                         252,52t + 6,42 t = 258,94 t 

 

3.6. Amenajare şanţuri şi acostamente pe DJ 207 P şi DS 1 096, sat 

Săuceşti, Comuna Săuceşti, Judeţul Bacău 

 

 Situaţia existentă 

 Amplasamentul studiat se află în intravilanul Satului Săuceşti de o parte şi de alta a 

drumului judeţean DJ 207 P şi DS 1096, într-o zonă cu numeroase obiective 

importante ale comunei. 

 Lipsa şanţurilor şi acostamentelor consolidate duce la staţionarea apei pluviale pe 

marginea părţii carosabile şi afectarea în timp a structurii şi stabilităţii drumului 

judeţean. 

 Necesitatea şi oportunitatea investiţiei „ Amenajare şanţuri şi acostamente pe DJ 

207  P şi DS 1 096, sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, Judeţul Bacău” rezultă din nevoia 

de a proteja partea carosabilă a drumurilor unde lipsesc sau sunt colmatate. 

 Oportunităţile dezvoltării economice sunt limitate în zonele rurale, în pofida  

existenţei unui potenţial important în agricultură, iar lipsa unei infrastructuri adecvate 

contribuie la această limitare. 

 Necesitatea şi oportunitatea investiţiei sunt justificate şi de impactul pe care 

realizarea acesteia îl va avea în zonă, constând la crearea calităţii vieţii în zonele 

rurale , diversificarea şi eficientizarea acestora şi contribuind la crearea de noi 

oportunităţi investiţionale din partea agenţilor economici. 

 Investiţia va genera o serie de efecte pe termen lung : 

 Menţinerea în stare tehnică bună a principalului drum ce face legătura între 

Comuna Săuceşti şi Municipiul Bacău, 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă în trafic circulaţie rutieră, 

 Reducerea discrepanţei dintre rural şi urban 

 Creşterea capacităţii Administraţiei Publice Locale de a identifica şi 

implementa soluţii pentru rezolvarea problemelor de dezvoltare economică a 

zonei, 

Starea tehnică  a fost evaluată prin examinarea vizuală a traseelor asupra : 

 Elementele geometrice, 

 Starea suprafeţelor acostamentelor, 

 Calităţii amenajărilor conexe, 

 Şanţurile sunt insuficient amenajate, colmatate, iar descărcarea se face, 

uneori pe partea carosabilă a drumului. 
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Din aceste considerente, Consiliul Local al Comunei Săuceşti a decis că va 

promova realizarea proiectului “Amenajare şanţuri şi acostamente pe DJ 207P 

şi DS 1096 Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti Judeţul Bacău” 

  

      Soluţii constructive propuse 

 

a)Lucrări pregătitoare sunt lucrările ce se execută în prima etapă a derulării 

investiţiei, se vor  executa lucrări de terasamente săpătură şi umplutură, pentru 

corecţia în lung şi transversal, pe toată suprafaţa amenajată. 

 

b)Amenajare acostamente – cuprinde reducerea la nivelul sistemului rutier a 

acostamentelor drumului, care se realizează din beton pe panta de 4%. 

Pentru zonele în care se va executa acostament cu lăţimea de 1 m pe ambele 

părţi ale drumului sătesc DS 1 096, cu beton straturile pereului sunt: 

 Nisip pilonat                  5 cm grosime 

 Beton C 25/30              10 cm grosime 

Zonele pe care se vor realize acostamentele consolidate sunt şi zonele pe 

care se vor executa şanţuri permeate sau rigole carosabile. 

Pentru ambele cazuri panta transversal a profilului acostamentului este de 

4%. Pereul din beton se va rostui de fiecare 1m de pereu executat. 

 

     c)Şanţuri şi rigole – cuprinde execuţia de şanţuri permeate şi rigole carosabile 

astfel : 

 şanţuri permeate - cupride execuţia de şanţuri trapezoidale cu perimetrul 

protejat cu pereu din beton ce va avea următoarea succesiune a starurilor : 5 

cm nisip pilonat de 10 cm de beton C25/70, Şanţurile vor avea lăţimea la 

fund de 40 – 50 cm, adâncimea de 40 -50 cm iar pantele de 1/1 – pe taluzul 

drumului şi de 1/1 spre exteriorul amprizei. 

 rigole carosabile – cuprinde execuţia unui şanţ dreptunghiular din elementele 

prefabricate din beton cu plăcuţe carosabile armate ce vor asigura 

posibilitatea de a fi carosabile. Aceste se vor aplica pe tronsoanele în care 

lăţimea  amprizei drumului nu poate asigura execuţia de şanţuri cu secţiunea 

trapezoidală sau este necesară asigurarea accesului autovehiculelor sau 

pietonilor în zonele din imediata vecinătate. 

    d)Podeţe de descărcare – la intersecţia cu drumurile laterale sunt necesare de 

executat podeţe noi ce vor avea de descărcat apele cumulate în zona drumului prin 

şanţuri şi podeţe tubulare Ø 600 cu lungimea de L = 6m. 
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3.7  „ Amenajare trotuare Sat Bogdan Vodă şi Săuceşti, Jud.Bacău” 

 

        Situaţia existentă 

 Amplasamentul studiat este în intravilanul Satului Bogdan Vodă de o 

parte şi de alta a drumului european E 85, într-o zonă cu multe obiective 

importante pentru localităţile comunei. Trotuarele se vor amenaja pe sectorul 

cuprins între intrarea în localitate dinspre Municipiul Bacău şi până la ieşirea din 

Localitatea Bogdan Vodă. 

 Lipsa trotuarelor face ca localnicii să fie nevoiţi să meargă pe 

acostamentul drumului european sau chiar pe partea carosabilă provocând 

accidente sau pot fi accidentaţi. 

 Necesitatea şi oportunitatea investiţiei „Amenajare trotuare Sat Bogdan 

Vodă, Comuna Săuceşti, Judeţul Bacău”, rezultă din nevoia da a amenaja trotuare 

pietonale care în prezent lipsesc şi zona dintre garduri  şi  drum destinată 

pietonilor este greu practicabilă mai ales în perioadele cu precipitaţii. 

 Ţinând cont de cele arătate mai sus se poate afirma că amenajarea 

trotuarelor ce face obiectivul proiectului este strict necesară pentru aducerea 

acestuia la standardelor naţionale şi comunitare pentru îmbunătăţirea condiţiilor 

de viaţă ale locuitorilor Com. Săuceşti. 

 Atingerea obiectivului general al proiectului la realizarea următoarelor 

obiective : 

 Creşterea eficienţei activităţilor pe care le desfăşoară locuitorii comunei, 

facilitarea mobilităţii populaţiei, a bunurilor şi a serviciilor, în condiţiile în care 

starea actuală precară a drumurilor a determinat, în ultimii ani, izolarea 

populaţiei şi ocolirea zonei de către investitori, în ciuda potenţialului socio – 

economic al respectivei zone, 

 Prin îmbunătăţirea acestei căi de acces creşte şansa de valorificare a produselor 

rezultate din activităţilor localnicilor. 

 Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare, creîndu-se 

premisele necesare pentru diversificarea activităţilor productive existente, dar şi 

pentru iniţierea şi dezvoltarea unor noi tipuri de activităţi generatoare de 

venituri economice şi sociale. 

 Proiectul ser încadrează în priorităţile propuse prin Planul de Urbanism 

General şi Planurile de Amenajare a Teritoriului Comuna Săuceşti. 

 

 Soluţii constructive propuse 

 

 Trotuarele proiectate vor urma linia gardurilor în partea dinspre 

proprietăţi, iar în partea dinspre şosea vor fi paralele cu şanţul de scurgere a 

apelor, urmărindu-se o linie cât mai dreaptă şi cu cât mai puţine frânturi.    
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Trotuarele var avea lăţimea de 1,00 m şi vor fi  încadrate în partea dinspre 

carosabil de borduri din beton de 10 x 15 cm aşezate pe o fundaţie de 10 x 20 

cm din beton de ciment C 8/10 şi un strat de adiacente. Această pantă 

transversală va permite dirijarea apelor meteorice spre şanţurile existente din 

zonă. Panta longitudinală va urmări pe cât posibil panta terenului existent, 

permiţând realizarea acceselor la proprietari. 

 

 Trotuarele pavate se vor amenaja pe o suprafaţă de 4 320,00 mp şi 

structura trotuarelor va fi formată din : 
 6 cm pavele de 12,50 x 25 x 6 cm vibropresate, 

 1...3 cm nisip, 

 10 cm balast 

     

 Accesele la curţi se vor amenaja pe o suprafaţă de 735,00 mp şi 

structuraacceselor la curţi va fi format din : 
 10 cm beton clasa C 16/20 

 10 cm balast stabilizat cu ciment 6%, 

 10 cm balast 

 Scurgerea apelor de suprafaţă de pe platform trotuarului se face prin 

realizarea pantelor transversal de 1,5 %, acestea fiind îndreptate spre şanţ, în lungul 

trotuarului scurgerea apelor se va face prin intermediul şanţurilor existente. 

 În central satului lângă şcoală şi biserică se doreşte realizarea unei pieţete 

pentru locuitorii care vin la biserică şi elevii de la şcoală. Această pieţetă se va 

amenaja cu aceeaşi structură ca a trotuarelor şi se vor monta bănci perimetral. 

Băncile sunt dimân metal şi lemn tratat împotriva umidităţii. Bănci se vor mai 

amplasa şi de-a lungul trotuarelor, montate pe fundaţie de beton C8/10 cu 

diametrele 20 x 30 x 50 cm x 2 părţi 

 

   3.8 Serviciul de alimentare cu energie electrică 

  

        Obiective  specifice 

         Serviciul  de  iluminat  public  intră  în  sfera  serviciilor  comunitare  de  

utilitati  publice  pentru  care  autoritatile  administratiei  publice  locale  sunt  

oblicate  sa  elaboreze  strategii  locale  conforme  necesitatilor  identificate  la  

nivelul  comunitatilor  reprezentate.Cadrul  juridic  privind  infiinţarea,  

organizarea,  exploatarea, gestionarea,  finanţarea  şi  controlul  funcţionării   

serviciului  de  iluminat  public  în  localităţile  rurale,  este  stabilit  prin  Legea  

nr. 230/2006. La  elaborarea  Strategiilor  Locale  privind  serviciile  comunitare  

de  utilitate  publică,  în  special  serviciului  de  iluminat  public,  
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administraţiile  publice  locale  (în  general)  şi  Consiliul  Local  Săuceşti, ( în  

special), trebuie  să  urmarească  cu  prioritate  următoarele  obiective : 

 

- asigurarea  accesului  nediscriminatoriu al  tuturor  membrilor  

comunităţii  locale  la  serviciul  de  iluminat  public; 

- orientarea  serviciului  de  iluminat  public  către  utilizatori  şi  

beneficiari  prin  promovarea  metodelor  moderne  de  management  

şi  mecanismelor  specifice  economiei  de  piaţă  cu  atragerea  

capitalului  privat  în  investiţii  reprezentand  modernizări  şi  

extinderi  ale  sistemului  de  iluminat  public; 

- promovarea  formelor  de  gestiune  delegată; 

- promovarea  profesionalismului,  a  eticii  profesionale  şi  formării  

profesionale  continue  a  personalului  din  domeniu  prin  instituirea  

evaluării  comparative  a  indicatorilor  de  performanţă  a  activităţii  

operatorilor  şi  participarea  cetăţenilor; 

- asigurarea  la  nivelul  localităţilor  a  unui  iluminat  stradal  şi  casnic  

adecvat  necesităţilor  de  confort  şi  de  securitate,  individuală  şi  

colectivă,  prevăzute  în  normele  în  vigoare,  compatibil  cu  

directivele  UE; 

- asigurarea  unui  iluminat  arhitectural,  ornamental  şi ornamental – 

festiv,  adecvat  punerii  în  valoare  a  edificiilor  de  importanţa  

publică  şi/sau  culturală  şi  marcării  prin  sisteme  de  iluminat  

corespunzătoare    evenimentelor festive  şi  a  sărbatoririlor  legale  

sau  religioase; 

- promovarea  de  soluţii  tehnice  şi  tehnologice  performante,  cu  

costuri  minime  prin  reducerea  consumurilor  specifice  ca  urmare  

a  utilizării  unor  corpuri  de  iluminat  performante,  a  unor 

echipamente  specializate  care  să  asigure  un  iluminat  public  de  

calitate  şi performant. 

 

Sistemul  de  iluminat  public  existent  în  Comuna  Săuceşti 

 

Alimentarea  cu  energie electică a  locuinţelor şi  consumatorilor  publici  

se  face  în  proporţie  100%  din axul  BICAZ - FILIPEŞTI - BACĂU LETEA 

prin  urmatoarele  posturi  de  transformare  : 

- P.T.  1 100 / 75 Kva; 

- Posturi  de  consumatori  casnici si  edilitari  P.T 1 100 / 75 Kva 

- Pentru  sistemul  de  irigatii P.T. 2 65 Kva (folosit  partial) 

- P.T   3 100 Kva. 

Reţeaua  electrică  de  uz  casnic,  aşa cum se află în  prezent, este   
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înfiinţată  în  anul  1964  pe  stâlpi  de  beton  cu  o  lungime  totală  a  

conductorilor  de  31,2  km  şi  alimentată  prin  posturile  de  transformare  la  

nivel  de  localitate.  Toate  gospodariile  şi  unităţile  consumatoare  beneficiază  

de  alimentare  cu  energie  de  joasa  şi medie  tensiune.   

         În  perioada  2014 – 2020,  Consiliul  Local  Săuceşti  şi-a  propus  

reabilitarea  şi  modernizarea  reţelei  electrice  din  comună. 

         În  acest  sens  în  cadrul  Consiliului  Local  Săuceşti  : 

 -   se  vor  adopta  hotărâri  referitoare  la aprobarea  programelor  de  

dezvoltare,  reabilitare,  extindere  şi  modernizare a  sistemelor  de  

iluminat  şi  de  folosinţă  casnică.  Totodată  se  vor  coordona  

proiectarea   şi  execuţia  lucrărilor  tehnico-edilitare  studiile  de  

fezabilitate  în  care  se  vor  identifica  sursele  de  finanţare  a 

investiţiilor  precum  şi  soluţia  optimă  din  punct  de  vedere  tehnico-

econamic; 

 se  vor  aproba  indicatorii  de  performanţă  în  baza  unui  studiu  de  

specialitate,  cu  respectarea  prevederilor  stabilite  în  acest  scop  în  

regulamentul – cadru  al  serviciului  de  iluminat  public  şi  în  caietul  

de  sarcini- cadru,  care  au  caracter  minimal  şi  trebuie  să  cuprindă: 

                   - nivelurile  de  iluminat, pe zone  caracteristici; 

                   - indicatorii  de  performanţă; 

                   - condiţii  tehnice; 

                   - infrastructura  aferentă. 

 

 Proiect „ Extindere reţea electrică de joasă tensiune Com. Săuceşti, Jud. 

Bacău” 

 

Situaţia alimentării cenergie electrică existentă în teren(Conf. S.C. 

General Electric S.R.L.- Bacău) 

În urna în care se va executa extinderea reţelei electrice de joasă tensiune 

funcţionează PTA 4 Bogdan Vodă cu trafo KVA, cu grad de încărcare a postului 

de 70 %. Plecarea stângă din acest post de transformare traverseazî drumul europea 

E 85 la stâlpul nr.11 cu conductortorsadat 50 + 3 x 70mmp şi alimentează 

consumatorii din zonă până la stâlpul nr.12 – 22 consumatori monofazaţi şi 8 

trifazaţi. 

Deasemenea, pe partea stângă a drumului european E85 trece LEA 20 KV 

Gherăieşti –PA 99 Bacău pe stâlpi de beton centrifugaţi – stâlpi comuni de joasă 

tensiune. 
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a)Comuna Săuceşti – Sat Siretu 

Situaţie energetică existentă – în zona în care urmează să se execute 

extinderea reţelei de joasă tensiune funcţionează  PTA 2 Siretu, 100 kVA cu grad 

de încărcare de 60 %. Reţeaua de 0,4 existentă care alimentează satul este realizată 

în sistem clasic cu 5 conductoare de Al, de la PT la stâlpul nr 19 de unde se 

continuă cu 4 conductoare până la stâlpul nr. 23, până la capăt (stâlpul 29) cu 3 

conductoare din Al cu secţiunea de 25 mmp. 

Deasemenea în zonă trece derivaţia 20kV Şerbeşti din LEA 20 kV _ 

Gherăieşti – PA 99 – zona stâlpilor 175 – 180. 

 

b)Comuna Săuceşti - Sat Schineni 

Situaţia energetică existentă –în zona în care urmează să apară noi 

consumatori funcţionează PTA 3 Schineni (orfelinat) 20/04 kVA cu încărcare de 

50%. Din PTA 3 Schineni se alimentează reţeaua 0,4 kV din zonă pe două direcţii 

cu conductoare clasice – 5 fire. Deasemenea prin zonă trece derivaţia 20 kV 

Şerbeşti din LEA 20 kV Gherăieşti – PA 99 – zona stâlpilor 55-58. 

 

Prognoza consumului de energie electrică 

  

Puterea activă de calcul pentru consumatorii casnici s-a stabilit conform 

Normativului PE 123 / 2003- tabelul 3. 

Puterile de calcul pentru consumatori sunt date pentru etapa 2003 – 2020. 

La alegerea puterii maxime simultan absorbită pe gospodărie, s-a avut în 

vedere şi tipul localităţii (sat risipit sau compact sau izolat) precum şi tendinţa  de 

evoluţie în timp a consumului casnic, la nivelul postului de transformare, varianta 

minimă şi maximă prezentată în Normativul PE 132 /2003, pentru consumul din 

mediul rural. 

Puterea activă de calcul pentru dimensionarea LEA 0,4 KV a fost 

determinată prin aplicarea coieficientului de simultaneitate funcţie de numărul 

consumatorilor respectivi pe tronsonul în caz. 

Puterea de dimensionare a unui post s-a determinat prin aplicarea 

coeficientului de simultaneitate de 0,85, aplicat la suma puterilor absorbite pe toate 

plecările. 

 

SCENARII PROPUSE 

 

 Comuna Săuceşti – Sat Bogdan Vodă 

 

Scenariul 1. Pentru a putea prelua noii consumatori apăruţi în număr de 15, 

se prelungeşte reţeaua existentă, alimentată din PTA Bogdan Vodă, de la stâlpun 
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nr. 21 până la stâlpul nr. 29 – capăt. Reţeaua se execută pe stâlpi de beton SE 4 şi 

SE 10 cu conductor torsadat cu izolaţie din polietilenă reticulată, de tipul T2XIR 

50 x 3 x 70 x 50 x 25 pentru ilulminatul public. Lungimea  finală a reţelei de la 

PTA 4 Bogdan Vodă până la stâlpul nr. 29 ajunge la 385 m. 

Pentru a putea alimenta rezervorul (casa de apă), care solicit o putere de 12 

kW, de la stâlpul nr. 23 se execută o derivaţie în stânga pe 3 stâlpi SE 4 şi SE 10 cu 

conductor torsadat 50 + 3 x 70 + 50 + 25 mmp. 

Pentru preluarea noilor consumatori este necesar ca la PTA 4 Bogdan Vodă 

să se înlocuiască trafo de 63 kVA cu trafo de 100 kVA. 

Acest scenario nu este acreditat de E-ON Moldova; costul estimative al 

scenariului 1 este de 187 670 lei (fără TVA). 

 

Scenariul 2. Constă în realizarea unei instalaţii noi compusă din : 

 Racord 20 kV în lungime de aproximativ 300 m, alimentat din LEA 

20 kV Gherăieşti – PA99 Bacău stâlpul nr. 60 cu traversarea drumului 

european E 85. 

 PTA 20/0,4 kV – 63 kVA, 

 LEA 0,4 kV pe stâlpi de beton cu conductor torsadat T2XIR 50+3 x 

70 mmp, respectiv 50 + 25 mmp pentru iluminatul public, în lungime 

de 385 m. 

 LES 0,4 kV CYAbY 4 x 16 mmp din PTA –ul nou de 63 kVA în 

lungime de 150 m (pentru alimentarea casei de apă – 13 kVA). 

Acest scenariu este acreditat de către E-ON Moldova şi recomandat a se 

realize – costul estimative al scenariului 2 estew de 178 880 lei (fără TVA) 

 

 Comuna Săuceşti – Sat Siretu 

 

 Scenariul 1 – prelungirea reţelei existente de 0,4 kV realizată în sistem  

clasic cu conducte din Al 35 mmp cu încă 175 m. Extinderea urmează să se 

realizeze cu conductor torsadat T2XIR 50 + 3 x 50 mmp, respectiv 50 + 25 pentru 

iluminatul public, pe stâlpi de beton tip SE 4 şi SE 10. Această soluţie nu este 

realizabilă deoarece reţeaua existentă cu conductoare clasice cu uzură avansată ar 

depăşi cu mult lungimea de 1000 m / plecare post conform strategiei  E-ON  

Moldova Distribuţie SA. Costul estimativ  al scenariului 1 este de 124 340 lei 

(fără TVA) 

 

 Scenariul 2 – constă în realizarea unei instalaţii noi compusă din : 

 Racord 20 kV în lungime de aproximativ 50 m din stâlpul nr 178 al 

derivaţiei 20 kV Şerbeşti din LEA 20 kV Gherăieşti – PA 99 Bacău. 
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 PTA 20/o,4 kV – 25 kVA care în afara alimentării noilor consumatori va 

putea prelua şi o parte din consumatorii existenţi din plecarea 0,4 kV a PTA 

2 SIRETU, plecare ce depăşeşte 1000 m 

 LEA 0,4 kV pe stâlpi de beton SE4 şi SE 10 cu conductor torasat T2XIR 50 

+ 3 x 70 mmp respectiv 50 + 25 mmp pentru iluminat public în lungime de 

195 m 

 Această soluţie este recomandată a se realiza şi esteacceptată de către E-ON 

Moldova (operatorul de reţea)- costul estimativ al scenarului 2 este de 104 308 lei 

(fără TVA). 

 

 Comuna Săuceşti – Sat Schineni 

 

 Scenariul 1s – extinderea reţelei existente de la stâlpul nr. 128 până la 

stâlpul 138 pentru preluarea noilor consumatori. Extinderea se realizează cu 

conductor torsadat T2XIR 50 + 3 x 70 mmp, respectiv 50 + 25 mmp pentru 

iluminat public, pe stâlpi de beton de tip SE 4 şi SE 10. Lungimea totală a reţelei 

0,4 kV, după extindere ajunge la 195 m 

 Acest scenariu nu este acreditat de către E-ON Moldova – lungimea reţelei 

este mai mare de 1000 m – costul estimativ al scenariului 1 este de 119 678 lei 

(fără TVA) 

 

 Scenariul 2 – constă în prezentarea unei instalaţii noi compusă din : 

 Racord  20 kV cu lungimea de aproximativ 40 m din stâlpul nr. 56 al 

derivaţiei 20 kV Şerbeşti din LEA 20 kV Gherăieşti – PA 99 Bacău, 

 PTA 20/0,4 kV , 63 kVA, 

 LEA 0,4 kV pe stâlpi de beton SE 4 şi SE 10 de la PTA-ul nou până 

lastâlpul 4 117 cu conductoare torsadate T2XIR 50 x 3 x 70 mmp respectiv 

T2XIR 50 + 25 mmp pentru iluminatul public. 

 

 

3.7.  Serviciul  de  salubrizare  a  localităţilor 

 

          Obiective  specifice 

       Strategia  naţională  privind  accelerarea  dezvoltării  serviciilor  comunitare  

stabileşte  obiectivele  specifice  organizării  şi  funcţionării  serviciului  de  

salubrizare  a  localităţilor  prin  referire  la  Strategia  naţională  de  gestionare  a  

deşeurilor  şi  planul  naţional  de  gestionare  a  deşeurilor – PNGD,  documente  

care  au  fost  aprobate  prin  H.G.R.nr.1470/2004, cu  modificările  şi  completările  

ulterioare. 
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     Strategia  şi  Planul  naţional  de  gestionare  a  deşeurilor  precum  şi  Planul  

Judeţean  de  gestionare  a  deşeurilor,  prevăd  următoarele  obiective  

strategice : 

 

a) dezvoltarea  cadrului  instituţional  şi  organizatoric; 

b) conştientizarea  factorilor  implicaţi; 

c) intensificarea  preocupărilor  privind  reducerea  cantităţilor  de  deşeuri  

generate; 

d) exploatarea  tuturor  posibilităţilor  tehnice  şi  economice privind  

recuperarea  şi  reciclarea  deşeurilor 

e) dezvoltarea  metodelor şi  sistemelor  pentru  sortarea  la  sursă şi/sau 

înainte  de  depozitare; 

f) dezvoltarea  de  tehnologii  şi  facilităţi  de  tratare  a  deşeurilor  

conforme  cu  normele  europene  şi  naţionale; 

g) dezvoltarea  unor  tehnologii  de  eliminare  finală  a  deşeurilor  

conforme  cu  cerinţele  europene  şi  naţionale. 

În  contextul  implementării,  la  nivel  naţional,  al unui sistem   managerial  

integrat  al  deseurilor,  autoritatile  administratiei  publice  locale  contribuie  

la  atingerea  obiectivelor  strategice  propuse  de  documentele  mentionate  

anterior,  prin  asigurarea  respectarii  urmatoarelor  principii  la  organizarea  

serviciilor  de  salubrizare,  precum  şi  pe  parcursul   funcţionării  acestora : 

 

 protecţia  sănătaţii  populatiei; 

 respectul  faţă  de  cetateni; 

 conservarea  şi  protecţia  mediului; 

 asigurarea  calităţii  si  continuităţii  serviciului; 

 dezvoltarea  durabilă. 

         În  conformitate  cu    dispoziţiile  Legii  nr.101/2006  a  serviciului  de  

salubrizare  a  localităţilor,  aceasta  se  desfăşoara  sub  control,  conducerea  

sau  coordonarea  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  şi  presupune  în  

principal  activităţi  legate  de  gestionarea  deşeurilor. 

        În  ceea  ce  priveăte  salubrizarea  localităţii,  elaborarea  Strategiei  locale  

a  comunei  Săuceşti  privind  accelerarea  dezvoltării  serviciilor  comunitare  

de  utilităţi  publice  se  axează  pe  atingerea  următoarelor  obiective : 

 

 îmbunătăţirea  condiţiilor  de  viaţă  ale  populaţiei  din  comună; 

 susţinerea  dezvoltării  economico-sociale  a  comunei; 
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 promovarea  programelor  de  dezvoltare  şi  reabilitare  a  

sistemului  de  salubrizare  pe  baza  unui  mecanism  eficient  de  

planificare  mltianuală a  investiţiilor; 

 protecţia  şi  conservarea  mediului. 

         PNGD  reprezinta instrumentul  care  stabileşte  un  sistem  unitar  pentru  

managementul  deşeurilor  municipale  şi  prevede  stabilirea graduală  la  nivel  

naţional  a  unui  sistem  de  management  al  deşeurilor  comunitare  care  

consta  în : 

a) colectarea  /  colectarea  selectivă; 

b) transportul  şi  transferul  deşeurilor; 

c) recuperarea  şi  reciclarea  anumitor  fracţiuni  din  deşeurile  cu  accent  

pe  ambalajele  de  plastic  (PET); 

d) tratarea  deşeurilor  şi  neutralizarea  acestora; 

e) depozitarea (eliminarea  finală)  în  depozite  controlate,  conforme  cu  

legislaţia  de  mediu  în  vigoare. 

           Pentru  implementarea  colectării  selective   este  necesară  introducerea  

sau  modernizarea  serviciului  de  colectare,  sistemul  dezvoltandu-se  în  

acelaşi  timp  cu  procesul  de  conştientizare  şi  informare  a  cetăţenilor. 

           Depozitarea  reprezintă  principala  formă  de  eliminare  a  deşeurilor  

comunitare. 

           În  prezent,  principalele  reglementări  naţionale  referirtoare  la  

depozitarea  deşeurilor  comunitare  se  regasesc  în  H.G.R. nr. 349 / 2005  

privind  deşeurilor.  Potrivit    dispoziţiilor H.G.R. nr. 349 / 2005,  spaţiile  de 

depozitare  din  zona  rurală   se  reabilitează  până  la  data  de  16  iulie  2009  

prin  salubrizarea  zonei  şi  reintroducerea  acesteia  în  circuitul  natural  sau  

prin  închiderea  acestora. Aceeaşi  hotărâre  prevede  înfiinţarea  unor  depozite  

zonale  de  deşeuri comunale  care  să  deservească  cel  putin  150 000  de  

locuitori. Prin  urmare  aşa  reiese  şi  din  Planul  regional  de  gestionare  a  

deţeurilor,  până  la  16 iulie  2009, în  zona  rurală  trebuie  să  fie  implementat  

un  sistem  de  colectare  a  deşeurilor  care  să  asigure  transportul  către  

staţiile  de  transfer  sau  depozitele  autorizate  cele  mai  apropiate. 

 

      Responsabilităţile  autorităţilor în procesul de depozitare a deşeurilor 

 

     În  conformitate  cu  dispoziţiile  H.G.R.nr.246/ 2006  care  adoptă  Strategia  

naţională  privind  accelerarea  dezvoltării  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  

publice   locale,  în  general  şi  Consiliul  Local  Săuceşti,  în  special,  deţin  

următoarele  responsabilităţi  în  ceea  ce  priveşte  depozitarea  deşeurilor  : 

a) urmăresc  şi  asigură : 



Primăria Comunei Săuceşti                                                                  Consiliul Local Săuceşti 

 

83 

STRATEGIA LOCALĂ a UTILITĂŢILOR PUBLICE – COMUNA SĂUCEŞTI 2014 - 2020 

- îndeplinirea  prevederilor  din  planurile  de  gestionare  a  deşeurilor  

şi  asigură  curăţenia  loclităţilor  prin : sistemul  de  colectare,  

transport,  neutralizare, valorificare,  incinerare  şi  depozitare  finală; 

- implimentarea  şi  controlul  funcţionarii  sistemului,  inclusiv  

respectarea  etapizării  colectării  selective  a  deşeurilor; 

- dotarea  căilor  de  comunicaţie  şi  a  locurilor  publice  de  colectare  

cu  un  număr  suficient  de  recipiente  pentru  colectarea   selectivă  a  

deşeurilor; 

- colectarea  selectivă  şi  transportul  la  timp  al  întregii  cantităţi  de  

deşeuri  produse  pe  teritoriul  localităţilor; 

- existenţa  unor  platforme  finale  pentru  deşeurile  colectate  selectiv,  

dimensionate  corespunzator  şi  amenajate  pentru  a  asigura  

protecţia  sănătaţii  populaţiei şi  a  mediului;   

- interzicerea  depozitării  deşeurilor  în  alte  locuri  decât  cele  

destinate  platformelor  stabilite  prin  documentaţiile  urbanistice; 

- elaborarea  de  instrucţiuni  pentru  agenţii  economici,  instituţii  şi  

populaţie  privind  modul  de  gestionare  a  deşeurilor  în  cadrul  

localităţilor  şi  aducerea  la  cunoştinţa  acestora  prin  mijloace  

adecvate; 

b) aprobă  sudii  şi  prognoze  privind  gestionarea  deşeurilor; 

c) hotărăşte  asocierea  cu  alte  autorităţi  ale  administraţiei  publice locale,  

precum  şi  colaborarea  cu  agenţii  economici; 

   d)   acţionează   pentru  refacerea  şi  protecţia  mediului. 

 

   Situaţia  existentă  în  ceea  ce  priveşte  depozitarea  deşeurilor  în 

                                         Comuna  Săuceşti 

 

     Pe  raza comunei  nu  există  „gropi”  destinate depozitării deşeurilor. 

     Depozitarea  deşeurilor  menajere  de  pe  raza  comunei  se  realizează  

controlat,  de  aceea  prin  Hotararea  Consiliului  Local  nr......... 

s-a    hotărât  incinerarea  deşeurilor furajiere de  către  cetăţeni  şi  persoanele  

juridice  în  proprietatea  fiecăruia,  respectiv  înfiinţarea unui  serviciu  de  

colectare  şi  transport  al  acestora,  printr-un  program  de  concesionare  a  

cărui  cost  este  suportat  într-un  procent  de  .......  şi  de  către  cetăţeni  sau  

persoanele  juridice. Acest serviciu este asigurat de S.C. SOMA S.R.L.– Bacău 

care ridică şi transportă deşeurile la platforma Bălcescu. 

     În  conformitate  cu  obligaţiile  ce  revin  României  pentru  alinierea  la  

cerinţele  legislaţiei  europene,  în  vederea  accesării  Fondurilor  ISPA – 

Mediu,  la  nivelul  judeţului  s-a  încheiat  un  acord  de  Asociere  între  
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Consiliul  Judetean  Bacau,  SC  Apa  Canal  2000  şi  Consiliile  Locale  ale  22 

de comune  apropiate  reşedinţei de judeţ(în pricipal „Zona Metropolitană” 

      În  08.11.2005,  în cadrul  Comitetului de  „Management  ISPA”  a  fost  

aprobată  de  către  judeţul  Bacău”,  solicitantul  proiectului  fiind Consiliul  

Judetea  Bacău valoarea  totală  a  proiectului    de  40 000 000  Euro,  

structurată  în  două  etape  după  cum  urmează  : 

      ETAPA 1,  Program  ISPA  - 24 500 000 Euro  din  care : 

                          - 6 125 000  Euro (25%) – cofinantare  IFI; 

                          - 18 375 000 Euro (75%) – Grant ISPA; 

      ETAPA 2,  Fonduri  de  Coeziune  - 15 500 000 Euro 

 

      În  cadrul  acestui  proiect,  Comuna  Săuceşti  este  inclusă  în  etapa  a I a,  

motiv  pentru  care,  s-a  adoptat  o  Hotarare  a  Consiliului  Local,  prin  care  

s-au  identificat  terenurile  a  caror  destinatie  vor  fi  înfiinţate  platformele  

pentru  punctele  de  colectare  prevăzute în  măsura  ISPA .  Astfel  pentru  

fiecare  suprafaţă  aleasă  trebuiesc  indeplinite  urmatoarele  condiţii : 

 suprafaţa  respectivă  trebuie  să  aparţină  domeniului  public; 

 sa  aibă  întocmit  cadastrul; 

 să  nu  existe  litigii  în  curs  sau  anterioare  nesoluţionate  legate  de  

terenul  respectiv; 

 mijloacele  auto  să aibă  acces  facil  în  vederea  ridicării  deşeurilor; 

 să  nu  se  afle  în  zona  cu  densitate  ridicată. 

       Prin  implementarea  acestui  proiect  la  nivel  judeţean  în  Comuna  

Săuceşti  se  va  încadra  în  standardele  impuse  de  Uniunea  Europeană  în  

acest  domeniu. 

 

3.8.  Serviciul  de  transport  public  

 

Obiective  specifice 

 

     Prin  Legea - cadru a descentralizării,  autorităţile  administraţiei  publice  

locale  au  dobandit  componente  exclusive  în  ceea  ce  priveşte  furnizarea  

către  populaţie  a  serviciilor  de  transport  public local.Având  în  vedere  

dispoziţiile  legii  menţionate,  precum  şi  strategia  elaborată   la  nivel  

naţional  în  vederea  accelerării  dezvoltarii  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  

publice,  autorităţile  administraţiei  publice  centrale  au  contribuit  la  crearea  

unui  cadru  specific  de  organizare  şi  functionare  a  serviciului  de  transport  

public  local  prin  adoptarea  Legii  nr.92 /2007. 
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         În  acest  context,  Strategia  Naţională  privind  accelerarea  dezvoltării  

serviciilor  comunitare  de  unităţi  publice  stabilieşte  ca  obiective  de  

referinţă  la  nivel  central : 

- diseminarea  exemplelor  pozitive,  a  companiilor  ce  operează  în  

alte  oraşe,  a  profesioniştilor  ce  lucrează  în  municipalităţi,  a  

noilor  autorităţi  de  trasport  stabilite  în  localitate  şi  a  operatorilor  

de  transport  publice; 

- constatarea  necesităţilor  de  instruire  şi  stabilirea  şi  desfăşurarea  

cursurilor  corespunzătoare. 

         Responsabilităţile  autorităţilor  locale  în  ceea  ce  priveşte  organizarea  

şi  funcţionarea  serviciului  de  transport  public. 

         Consiliul  Local  Săuceşti  în  calitate  de  autoritate  a  administraţiei  

publice  locale  căreia  îi  revin  competenţe  în  ceea  ce  priveşte  organizarea  

şi  funcţionarea  serviciului  de  transport  public  în  comun,  urmăreaşte  ca  

prin  implementarea  prezentei  strategii  locale  să  asigure  atingerea  

următoarelor  obiective  în  domeniul  transportului : 

 crearea  unui  comportament  de  specialitate  pentru  transportul  

public  local,  cu  sau  fără  personalitate  juridică; 

 asigurarea  finanţării  necesare  dezvoltării  componentelor  

sistemului  de  transport  public   local  din  Comuna Săuceşti; 

 asigurarea  transparenţei  în  ceea  ce  priveşte  derularea  

procedurilor  de  achiziţie  publică; 

 informarea  populaţiei  din  comună  cu  privire  la  dezvoltarea  

durabilă  a  serviciului  de  transport  public  local; 

 acordarea  unor  facilităţi  de transport  anumitor  categorii  de  

persoane; 

 corelarea  capacităţii  mijloacelor  de  transport  de  persoane  cu  

fluxurile  de  călători  existente. 

         Atingerea  obiectivelor  menţionate  contribuie  la  îndeplinirea  cerinţelor  

utilizatorilor  acestui  serviciu  şi  asigura  caracterul  suportabil  al  acestuia  

pentru  plătitorii  de  taxe. 

 

     Situaţia  existentă  privind  transportul  public  în  Comuna Săuceşti 

 

         Cele  mai  importante  aspecte   ce  trebuie  luate  în  considerare  în  

perioada  imediat  următoare,  sunt  următoarele : 

         a)  transportul  public  trebuie   să  fie  perceput  de  către  publicul  larg  

ca  fiind  un  mijloc  de  transport:suportabil  financiar,  confortabil  şi  

avantajos;  pentru  ca  aceasta  cerinţă  să  fie  atinsă,  sunt  necesare  investicii  
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periodice  în  mijloacele  de  transport  şi  infrastructura  aferentă.  In  acelaşi  

timp,  sunt  necesare  scheme  de îmbunătăţire  a  managementului  traficului  

care  să  acorde  prioritate  transportului  public; 

        b)  există  o  nevoie  urgentă  de  reevaluare  a  reţelei  stradale  ce  este  

folosită  de  transportul  public  şi  a  tipurilor  mijloacelor  de  transport  ce  pot  

fi  folosite.  Aceasta  va  necesita  o  analiza  pentru  a  determina  dacă  reţeaua  

actuală  poate  fi  optimizată  şi  dacă  indeplineşte  necesităţile  pasagerilor  

existenţi  şi  potenţiali; 

        c) considerand  succesul  relativ  al  microbuzului  ca  o  formă  de  

transport  atractivă,  vor  fi  luaţi  în  calcul  operatorii  privaţi  posesori de  

microbuze  care  vor  continua  să  opereze.  Pentru  a  evita  dublarea  rutelor,  

se  va  asigura  faptul ca  există  concurenţă  pentru  rute  şi  nu  competiţie  pe  

călătorii  transportaţi  pe  aceeaşi  rută. 

           Programele  de  investiţii  realiste  şi  suportabile  trebuie  pregătite  

pentru  a  acoperi  necesităţile  transportului  public  din  localitatea  noastră.   

           Aceste  programe  trebuie  să  aibă  în  vedere  corelarea  reţelelor  de  

transport  public  local  cu  celelalte  servicii  de  transport  pubilc  judeţean,  

regional  si  national,  prin   coordonarea  graficilor  de  circulatie / operare  ale  

operatorilor  acestora. 

           Participarea  sectorului  privat  trebuie  luata  in  considerare,  în  special  

acolo  unde  fondurile  locale  sunt  reduse.În  acest  scop,  va  fi  evaluată  

posibilitatea  de  a  introduce  scheme  de  tip  PPP  pentru  gestionarea  

serviciului  şi  finanţarea  infrastructurii  aferente  acestuia. 

          În  perioada  2014 – 2020,Consiliul  Local  Săuceşti  şi-a  propus   să  

modernizeze  şi  să  suplimenteze  staţiile  de  transport  public. 

 

 

 

 Alte proiecte de interes public  

 

 „Extidere sediu primărie cu spaţii birouri şi centrală termică” 

 „Şcoală cu clasele I-IV, Sat Schineni, Com. Săuceşti” 

 „Reabilitare clădire grădiniţă Loc. Săuceşti,Com Săuceşti” 

 „Modernizare Cămin Cultural, Sat Schineni, Com. Săuceşti” 

 „Dispunerea şi organizarea grupurilor sanitare în incinta Şcolii 

Siretu – clasele I-VIII,Loc.Siretu, Com Săuceşti, jud. Bacău” 

 „Reabilitare şi modernizare Club Tineret Săuceşti-Com.Săuceşti” 
 

 

 



Primăria Comunei Săuceşti                                                                  Consiliul Local Săuceşti 

 

87 

STRATEGIA LOCALĂ a UTILITĂŢILOR PUBLICE – COMUNA SĂUCEŞTI 2014 - 2020 

       3.5  ANALIZA  SWOT 

 

       Analiza  diagnostic  de  tip  SWOT  a  economiei  Comunei  Săuceşti este  

concepută  ca  o  suită  de  comentarii  concrete  asupra  principalilor  factori  ce  

influentează  dezvoltarea  acestui  teritoriu,  în  vederea  atingerii  unor  

importante  obiective  strategice  ale  următorilor  cinci  ani. 

       Se  poate  preciza  faptul  ca  elemente  ale  punctelor  forte,  printr-o  

valorificare  adecvată,  se  transformă  în  oportunităţi,  iar  unele  elemente  ale  

punctelor  slabe,  prin  cronicizare,  devin  ameninţări.   

 

 

       Analiza  SWOT   este  o  metodologie  de  analiza  a  unui  proiect. 

Numele  este  descriptiv  :  Strengths – puncte  tari,  Weaknesses –puncte slabe,  

Opportunities – oportunităţi  şi  Threats – riscuri. 

 

 

AGRICULTURA 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- resursă calificată de muncă în 

domeniul agricol; 

- potenţial în domeniul  vegetal si 

zootehnic/ tradiţii locale 

- suprafeţele mari  de teren în 

folosinţă 

- existenţa unei vechi tradiţii în 

ceea ce priveşte dotarea tehnică – 

bază de mecanizare, staţie de 

pompare pt. irigaţii 

- potenţial semnificativ pentru 

agricultura ecologică; 

- există un număr semnificativ de 

mici producători agricoli care au 

reuşit să-ţi aducă exploataţia 

agricolă în zona profitabilităţii; 

- teren arabil de-a lungul văii 

Siretului si posibilităţi de irigare a 

culturilor. 

 

- poluare a apelor de suprafaţă şi subterane 

datorată lipsei canalizării in 3 localitati  

şi deversărilor necontrolate de ape uzate 

menajere; 

- locuitorii care exploatează/ ar dori să 

exploateze terenurile aflate în proprietate 

dispun de resurse financiare limitate/ nu 

dispun de resurse financiare pentru aceste 

activităţi; 

- lipsa certificării calităţii produselor locale 

în conformitate cu standardele europene, 

lipsa etichetelor ecologice; 

- lipsa unui sistem de colectare şi 

valorificare a produselor agricole la nivel 

local ; 

- activităţile de creştere a animalelor în 

gospodăriile locuitorilor, sunt în scădere; 

- cca 50 ha rămin nelucrate 

- inexistenţa accesării finanţărilor de 

proiecte prin FEADR: Măsura 121 - 

Modernizarea exploataţiilor agricole s.a.; 

- media de vârsta ridicată a celor ce se 

ocupă de activităţi agricole, utilaje 

agricole învechite, rudimentare şi 
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tehnologii neperformante; 

- fărâmiţarea terenurilor agricole şi încă 

probleme de posesiune; 

- scăderea producţiilor medii la aproape 

toate culturile; 

- interesul scăzut al tinerilor pentru 

activităţile agricole; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- accesarea de fonduri (o parte 

nerambursabile) pentru 

dezvoltarea unor afaceri în 

sectorul agricol (spre exemplu 

înfiintarea unor exploataţii/ferme 

agrozootehnice); 

- procesarea produselor vegetale şi 

animale; 

- asocierea producătorilor, 

îmbunătăţirea practicilor agricole 

pentru ridicarea producţiei, 

elaborarea unor politici zonale de 

marketing şi de accedere pe alte 

pieţe; 

- crearea de servicii agricole 

(veterinare, prestări servicii, 

proiectare şi consultanţă în 

domeniu etc.); 

- certificarea unor ferme agricole în 

practicarea agriculturii ecologice 

şi a unor produse tradiţionale; 

 

- practicarea agriculturii de subzistenţă ca 

urmare a rezistenţei populaţiei la 

schimbare; 

- cresterea competiţiei pe piaţa produselor 

alimentare, fapt ce poate defavoriza unele 

sectoare „tradiţionale" care nu ating 

standardele pieţei unice (UE); 

- dezechilibrele balanţei comerciale cu 

accent pe importurile de produse 

alimentare, situaţie care periclitează 

valorificarea produselor autohtone la 

preţuri eficiente (aducătoare de profit); 

- insuficiena informare si educare a 

populaţiei pentru dezvoltarea durabilă a 

agriculturii, protecţia mediului; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- obţinerea de energie regenerabilă 

:eoliana , zona având potential 

satisfăcător. 

- cooperare între producătorii 

agricoli locali şi agenţi economici 

activi în domeniul industriei 

alimentare; 

- cadrul legislativ propice pentru 

stimularea tinerilor calificaţi de a 

se stabili în spaţiul rural; 

- tendinţa diversificării serviciilor 

în domeniul agricol; 

- posibilitatea înfiinţării de culturi 

de salcie energetică; 

- nerevenirea populaţiei tinere plecate în 

mediul urban şi în străinătate 

- legislaţie instabilă în domeniu, care 

dezarmează iniţiativele private; 

- migrarea tineretului cu studii superioare 

şi lipsa de interes pentru agricultură; 

- preţuri ridicate pentru achiziţionarea de 

maşini, utilaje agricole, seminţe, 

îngrăşăminte, lucrări agricole; 

- lipsa unor facilităţi privind acordarea de 

credite cu dobândă redusă, a garanţiilor şi 

a perioadelor de graţie; 
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RESURSA UMANĂ 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- pondere importantă a populaţiei 

tinere 

- rata redusă a infracţionalităţii; 

- forţă de muncă ieftină; 

- număr mare de tineri cu studiile 

liceale  

definitivate; 

- disponibilitate de angajare în diferite 

meserii, funcţie de motivarea personală; 

 

- îmbătrânirea populaţiei (spor natural 

negativ, migrarea tinerilor spre centre 

urbane); 

- scăderea natalităţii; 

- adaptarea mai lentă a populaţiei 

mature şi vârstnice din comună, la 

schimbările şi provocările lumii 

actuale în general şi la fenomenul 

mobilităţii şi reconversiei 

profesionale,în special; 

- migrarea persoanelor cu pregătire 

profesională,în special în străinatate; 

- capacitatea financiară relativ scazută a  

locuitorilor zonei; 

- mentalitatea populatiei fată de 

schimbare în general si reconversie 

profesionala în special. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- existenţa unor reglementări care 

stipulează acordarea de facilităţi 

angajatorilor care creează noi locuri 

de muncă pentru şomeri, tineri 

absolvenţi, etc; 

- modificarea mentalităţii persoanelor 

disponibilizateprin abordarea de 

atitudini active pe piaţa 

muncii(căutare a unui loc de muncă, 

reconversie profesională); 

- implicarea autorităţilor locale în 

problemele comunităţii, în vederea 

identificării de soluţii financiare, 

materiale. 

- accentuarea procesului de îmbătrânire 

în rural; 

- creşterea şomajului în rândul 

absolvenţilor de liceu; 

- creşterea ponderii muncii la negru, cu 

efectenegative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale 

în perspectivă; 

- creşterea ponderii „muncii la negru" 

cu efecte negative asupra pieţei 

muncii, economiei locale şi asistenţei 

sociale în perspectivă; 

- estomparea tradiţiilor locale odată cu 

trecerea timpului. 

 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Management 

- Structura organizatorică a şcolii este 

corespunzătoare la nivelul comunei; 

- Există un management responsabil cu 

implicare directă, pe toate planurile 

(administrativ, educativ, resurse, etc.) 

Management 

- politica educaţională slabă de atragere 

a elevilor în unitatea noastră şcolară 

(insuficientă implicare pentru 

creşterea imaginii şcolii); 

- familiile elevilor nu sunt implicate 
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- Comunicare formală, informală şi 

nonformală bună; 

- Monitorizarea activităţii de formare 

din şcoală este corespunzătoare, 

urmăreşte cunoaşterea culturii 

organizaţionale a şcolii, 

corectitudinea activităţii şi rezultatele 

efective ale formării personalului 

didactic; 

- Aplicarea corectă şi creativă a 

curriculumului şcolar. 

Resurse umane 

- Cadre didactice titulare şi calificate, 

cu vechime mare atât în învăţământ, 

cât şi în şcoală, permite reallizarea 

unui învăţământ de calitate; 

- Existenţa unui număr relativ mare de 

copii şi elevi care asigură şi 

funcţionarea structurilor, cu un număr 

de elevi pe clasă de 18 – 20; 

- Relaţiile interpersonale existente 

favorizează crearea unui climat 

educaţional deschis şi stimulativ; 

- Un mare interes din partea cadrelor 

didactice pentru participarea la 

cursuri de formare profesionale 

organizate de C.C.D. şi I.S.J; 

- Situaţia la învăţătură prezintă 

rezultate bune la toate nivelele; 

- Puţine tendinţe de neşcolarizare sau 

abandon şcolar; 

- Stare disciplinară bună; 

- Participare mare, cu rezultate bune la 

concursuri, întreceri, etc., la toate 

nivelele. 

suficient în activitatea de educare a 

copiilor 

Resurse umane 

- starea motivaţională a cadrelor 

didactice şi a elevilor este scăzută; 

- stare materială precară şi nivel scăzut 

de cultură şi instruire al unor familii; 

- existenţa unor elevi cu probleme de 

adaptare; 

- cu toate că şcoala are o valoare de 

piaţă bună sunt înregistrate cazuri de 

migrare a elevilor spre oraş; 

- migraţia elevilor din satele 

componente comunei, spre şcoala de 

centru şi depopularea şcolară a 

structurilor şcolare; 

- lipsa posibilităţilor de desfăşurare a 

activităţilor sportive (a orelor de 

educaţie fizică), la nivelul 

structurilor, pe vreme de iarnă sau 

timp nefavorabil; 

- accesul dificil, din punct de vedere 

material, la activităţile de 

perfecţionare didactică; 

- fonduri insuficiente/inexistente pentru 

premierea performanţelor şcolare ale 

elevilor. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Resursele materiale şi de TIC 

- spaţii şcolare adecvate pentru 

activitatea de formare; 

- dotarea cu tehnologie informaţională 

nu este corespunzătoare; 

- existenţa PC-ului la o mare parte din 

elevii şcolii; 

- fondul de carte din biblioteca şcolii 

este suficient şi cu noutăţi editoriale. 

Activitatea de bază 

Resursele materiale şi de TIC 

- deşi există o dotare TIC foarte bună, 

materialele nu sunt întotdeauna 

integrate în procesul instructiv-

educativ; 

- manuale şcolare uzate şi insuficiente; 

- slabă dotare a spaţiilor şcolare cu 

mobilier didactic (material didactic 

uzat şi depăşit); 

Activitatea de bază 
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- şcoala are o cotă de piaţă bună; 

- susţnerea activităţilor din planul anual 

de activităţi şcolare şi extraşcolare, 

toate cadrele didactice fiind implicate 

în activitatea de formare continuă la 

nivel de şcoală; 

- obiectivele propuse sunt în 

conformitate cu nevoile de formare 

ale cadrelor didactice şi răspund 

nevoilor şcolii şi ale colectivului de 

elevi; 

- există interes pentru activitatea de 

consultanţă şi consiliere a cadrelor 

didactice; 

- nu s-au înregistrat fenomene de 

delicvenţă sau infracţionalitate la 

nivelul şcolii. 

- cooperarea slabă între comisiile 

metodice la nivelul şcolii; 

- lipsa unor grupe de grădiniţă cu 

program prelungit; 

- lipsa unor programe de tipul “şcoală 

după şcoală”; 

- nu sunt popularizate întotdeauna 

experienţele positive/ când se 

încearcă, acestea nu au rezonanţa 

potrivită. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Factorul politic 

- o bună colaborare cu I.S.J. şi C.C.D; 

- existenţa Programului Guvernamental 

de acordare a unor produse lactate şi 

de panificaţie “Cornul şi laptele”; 

- existenţa Programului “200 E” pentru 

elevi privind achiziţionarea unui PC; 

- existenţa programului de acordare de 

rechizite şcolare gratuite; 

Factorul economic 

- infuzia de resurse financiare în şcoală 

pentru manuale şcolare, reparaţii 

curente şi capitale; 

- disponibilitatea unor instituţii de a 

veni în sprijinul şcolii. 

Factorul politic 

- incoerenţa politicilor educaţionale la 

nivel naţional; 

- lipsa unor politici educaţionale 

consecvente cu ţinte şi strategii clare 

care să fie urmărite indiferent de 

partidul de la guvernare; 

- eliminarea ajutorului financiar pentru 

achiziţionarea de materiale necesare 

cadrelor didactice (100 E); 

- motivarea morală şi salarială nu ajută 

cadrul didactic în activitate; 

- programe şcolare prea încărcate; 

- formarea iniţială a cadrelor didactice 

este deficitară. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Factorul social 

- elevii şi familiile acestora sunt 

pregătite pentru schimbarea modului 

de abordare a procesului instructiv – 

educativ; 

- varietatea cursurilor de perfecţionare 

şi formare continuă oferite de C.C.D.; 

- dorinţa pentru schimburi de 

experienţă şi pentru acţiuni organizate 

în parteneriat; 

- şcoala oferă un grad sporit de 

siguranţă elevilor; 

Factorul economic 

- scăderea nivelului de trai (elevi, 

profesori, părinţi); 

- eliminarea fondurilor de premiere şi 

stimulare; 

- creşterea numărului de şomeri în 

rândul părinţilor; 

- dispariţia posturilor datorită scăderii 

numărului de elevi la clasă; 

- lipsa de experienţă şi de sprijin 

privind elaborarea de proiecte de 

finanţare; 
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- puţine cazuri de familii destrămate la 

nivelul şcolii; 

Factorul tehnologic 

- extinderea reţelei Internet la nivelul 

localităţii; 

- apariţia televiziunii digitale; 

- toţi elevii au posibilitatea receptării 

emisiunilor TV prin cablu sau digital; 

- extinderea telefoniei mobile. 

- prea multă birocraţie în accesarea 

fondurilor naţionale şi europene. 

Factorul social 

- slaba motivaţie a elevilor pentru 

învăţătură; 

- prea mulţi elevi sunt rămaşi în grija 

bunicilor şi altor rude datorită 

faptului că părinţii sunt plecaţi la 

lucru în străinătate; 

- migraţia copiilor de grădiniţă spre 

oraş la grupe cu program prelungit; 

- instabilitatea cadrelor didactice (în 

fiecare an elevii au profesori noi) 

Factorul tehnologic 

- impactul nociv al unor emisiuni TV 

asupra psihicului elevilor; 

- popularizarea prin emisiunile TV a 

subculturii şi a nonvalorilor; 

- impactul negativ produs de 

participarea unora dintre elevii 

ciclului primar şi gimnazial la cafe-

internetul din apropierea şcolilor; 

- existenţa pe piaţă a unor jocuri PC 

foarte violente. 

 
SĂNĂTATE 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa şi buna funcţonare a  doua 

cabinete individuale de medicină de 

familie  ; 

- existenta unui cabinet stomatologic 

- pofesionalismul medicilor de familie; 

- existenţa unei farmacii în centrul 

comunei; 

- elaborarea strategiei de dezvoltare 

locală a comunei pentru perioada 

2014-2020, se suprapune cu 

programarea financiara 2014-2020, 

ceea ce permite corelarea dintre 

măsurile propuse în document, cu 

obiectivele naţionale din domeniul 

sănătăţii; 

 

- dotare insuficientă şi sub standarde a 

celor doua cabinete  medicale; 

- existenta a unui număr important de 

persoane neasigurate dar înscrise pe 

listele celor doi medici de familie din 

comună 

- lipsa unui Centru de sănătate; 

- lipsa unui centru de recuperare tip 

SPA; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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- linii de finanţare externe şi includerea 

unei linii de buget local în vederea 

cofinanţării eventualelor aplicaţii, 

acţiuni/ activităţi. 

 

- costuri ridicate ale serviciilor 

medicale; 

- legislaţie fluctuantă în domeniu; 

- slabă motivare a persoanelor care au 

posibilitate chiar redusă de a se 

asigura medical, de a închia un 

contract cadru pentru plata 

contribuţiei financiare direct la CAS; 

(în contractul cadru a legii 

asigurărilor de sănătate, este stipulat 

faptul că persoanele care nu au 

asigurare medicală şi doresc să 

plătească contribuţia la CAS, trebuie 

să plătească retroactiv un anumit 

număr de luni, pentru a putea să 

beneficieze de servicii de sănătate 

publică); 

 
 

 

MEDIU 

 
 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- caracteristica de zonă cu risc seismic 

redus; 

- potenţial ridicat pentru practicarea unei 

agriculturi ecologice durabile; 

- oportunităţi de valorificare a energiei 

alternative (energieeoliana ), 

- surse reduse de poluare a mediului, 

- deversarea apelor reziduale 

menajere în locuri neamenajate; 

- izolarea termică a locuinţelor/ 

clădirilor este necorespunzătoare; 

- extinderea suprafeţelor construite 

în defavoarea spaţiilor verzi; 

- lipsa unor amenajări ambientale 

substanţiale (parcuri, scuaruri); 

- lipsa unui sistem adecvat de 

iluminat public ecologic 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- grad de poluare a solului şi a aerului 

scăzut; 

- nu există poluatori industriali majori pe 

teritoriul comunei; 

- utilizarea pe scară redusă a 

îngrăşămintelor chimice pentru 

agricultura de subzistenţă; 

- înfiinţarea, reţelei publice de apă 

(captare, staţii de tratare, alimentare) 

- eroziunea solului prin gradul de 

torenţialitate şi lipsa amenajărilor; 

- prezenţa unei balastiere în amonte; 

- practici dăunătoare mediului 

precum incendierea miriştirilor, a 

resturilor vegetale; 

- lipsa preocupărilor privind 

compostarea deşeurilor 

biodegradabile (în mediul rural 
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pentru o parte din locuitorii comunei ; 

- înfiinţarea, extinderea şi îmbunătăţirea 

reţelei publice de apă uzată (canalizare, 

staţii de epurare) pentru o parte din 

locuitoriicomunei 

- existenţa lucrărilor de apărare contra 

inundaţiilor; 

- sistem satisfăcător de colectare a 

deşeurilor rurale; 

- existenţa unor programe de educare/ 

informare a populaţiei privind teme de 

mediu; 

- clima continental moderată 

 

acestea reprezintă aprox. 80% din 

totalul deşeurilor casnice); 

- lipsă certificare a unor agenţi 

economici în practicarea 

agriculturii ecologice şi a obţinerii 

unor produse tradiţionale; 

- lipsă infrastructură monitorizare 

permanentă a factorilor de mediu 

de către autorităţile locale; 

- slaba conştientizare a populaţiei şi 

a agenţilor economici în  privinta 

protectiei mediului 

- insuficienta preocupare a agentilor 

economici in recuperarea si 

refolosirea ambalajelor. 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- existenţa unei politici naţionale de 

promovare a protectiei mediului; 

- existenţa fondurilor structurale 

alimentate prin bugetul Uniunii 

Europene pentru dezvoltarea zonelor 

rurale şi protejarea mediului 

înconjurător (împădurirea terenurilor 

degradate, eliminarea eroziunii şi 

curăţirea cursurilor de apă, conservarea 

biodiversităţii, promovarea agriculturii 

ecologice, gestionarea deşeurilor 

reciclabile); 

- existenţa unor programe cu finanţare 

nerambursabilă pentru extinderea şi 

modernizarea sistemelor de apă şi apă 

uzată; 

- existenţa unor programe cu finanţare 

nerambursabilă pentru reabilitarea 

termică; 

 

 

 

- neutilizarea fondurilor 

nerambursabile (datorită 

dificultăţilor de accesare) pentru 

dezvoltarea zonelor rurale şi 

protejarea mediului; 

- mentalitatea de indiferenţă a 

gospodărilor faţă de protecţia 

mediului. 

- calamităţi naturale ( temperaturi 

extreme, secetă, fenomene meteo 

extreme); 

- orientarea programelor europene şi 

guvernamentale spre alte zone 

considerate prioritare; 

- participare civică scăzută din 

partea comunităţii; 
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POZIŢIONAREA ÎN TERITORIU 
 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

-comuna este asezată pe malul drept al pitorescului 

Râu Siret, 

- vechi şi constante tradiţii în economia locală    

- situată la mică distanţă faţă de aeroporturile 

internaţionale de la Bacau 

-drumul european E 85  traversează  localitatea 

Bogdan Vodă ; 

- face parte din Zona metropolitana Bacau 

- accesul la toate satele din împrejurimi este facil. 

- inexistenţa investitorilor de 

mare anvergură pe teritoriul 

Comunei Săuceşti. 

OPORTUNITĂŢI AMENINTĂRI 

-construirea  sistemului de pompare pe Râul Siret 

şi, folosirea apei pentru irigaţii şi zonă pentru 

pescuit 

-existenţa magistralei rutiere Bucureşti - Suceava 

- modificarea legislativă privind 

reorganizarea comunelor 

 

ECONOMIE 
 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- existenţa în zona a unor societăţi 

comerciale şi persoane fizice autorizate 

active 

- existenţa unei infrastructuri convenabile 

de comunicaţii şi IT; 

- amplasare teritorială favorabilă în ceea ce 

priveşte accesibilitatea pe cale rutieră şi 

cale ferată; 

- existenţa forţei de muncă disponibilă în 

comună, multe persoane apte şi doritoare 

de a lucra ; 

- existenţa unui număr de important de 

agenţi economici cu profil productiv 

- resurse financiare locale 

insuficiente, investiţii autohtone 

foarte mici; 

- orientarea cu precădere către 

comerţul din alimentaţia 

publică: magazine alimentare si 

baruri); 

- infrastructură necorespunzătoare  

a canalizării, in unele localitati si 

a   a gazului metan in intreaga 

comuna ; 

- activitatea redusă de marketing a 

societăţilor comerciale 

- lipsa de receptivitate a populaţiei 

locale la programele de 

finanţare; 

- lipsa de receptivitate si 

flexibilitate la cerintele pietei; 
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PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

- ageni economici înregistraţi care îşi au 

sediul sau punctele de lucru pe teritorilul 

comunei; 

 

- fortă de muncă nespecializată si 

cu mentalităti neadaptate noilor 

cerinte ale pietei muncii; 

- buget redus al APL, pentru 

sustinerea proiectelor de 

investitie în resursa umană si a 

celor de dezvoltare locală 

- interes scăzut al agenţilor 

economici locali pentru 

formarea profesională a 

angajaţilor; 

- in comuna nu sunt inregistrati 

investitori străini ; 

- număr redus al locurilor de 

muncă pe piaţa locală; 

- experienţă redusă/ lipsă de 

experienţă a agenţilor 

- insuficienta procesare locală a 

produselor vegetale şi animale; 

- lipsa de motivare de a se angaja 

a celor care primesc VMG; 

- migraţie masivă a populaţiei 

active în ţări din spaţiul 

european; 

- număr redus de utilaje agricole 

utilizate în gospodăriile 

particulare şi în societăţile 

agricole; 

- lipsa pieţei de materii prime şi a 

celei de desfacere a produselor 

pe raza comunei; 

- dificultăţi întâmpinate în 

iniţiativele de asociere dintre 

producătorii local 

- IMM-urile locale nu sunt 

încurajate pentru a participa la 

licitaţii pentru derularea unor 

lucrări de investiţii locale; 

- lipsa unei pieţe agroalimentare 
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OPORTUNITATI AMENINTARI 

- utilizarea programelor de finanţare ale 

Uniunii Europene, atât pentru mediul rural 

cât şi pentru IMM-uri; 

- cofinanţare din resurse guvernamentale a 

proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 

rurale, a activităţilor generatoare de venit, 

a pregătirii resursei umane 

- promovarea şi stimularea asociaţiilor 

agricole în scopul exploatării intensive a 

terenurilor 

- utilizarea tehnologiilor performante 

 

- criză economico-financiară la 

nivel mondial, care va duce la 

scăderea portofoliului de 

comenzi, pe întreg lanţul 

furnizori - consumatori, cu 

efectele sale; 

- insuficientă pregătire în vederea 

accesării Fondurilor Structurale 

şi de Coeziune; 

- fonduri străine pentru investiţii, 

relativ scăzute în raport cu 

necesarul; 

- cadru legislativ nefavorabil 

dezvoltării sectorului cercetare-

dezvoltare-inovare; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

- valorificarea terenurilor agricole degradate 

şi nevaloroase; 

- cooperare între producătorii agricoli locali 

şi agenţi economici activi în domeniul 

industriei alimentare; 

 

- profilul pur agricol al comunei ; 

- condiţiile UE dificil a fi 

îndeplinite de către agenţii 

economici autohtoni, aspect care 

face ca, pentru majoritatea 

producătorilor agricoli din 

România, piaţa  UE sa fie 

inaccesibila 

- criză economică mondială 

agravantă a situaţiei economiei 

europene – multe firme mici şi 

mijlocii s-au închis; 

- adaptabilitatea scăzută la 

schimbare a agenţilor economici 

şi a forţei de muncă; 

- capacitate redusă de susţinere 

financiară a modernizării; 

- invadarea pieţei interne cu 

produse agricole ale ţărilor 

beneficiare a unor fonduri 

substanţiale ale UE în ceea ce 

priveşte susţinerea sectorului 

agricol; 
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INFRASTRUCTURA 

 
 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- existenţa unei bune infrastructuri de 

transport – localitatea Săuceşti e 

tranzitata de E85 ; 

- existenţa unei bune infrastructuri de 

comunicaţii IT, telefonie fixă şi mobilă; 

- existenţa reţelei de alimentare cu 

energie electrică; 

- existenţa de dotări sociale, culturale, 

sportive, medicale; 

- existenţa de drumuri asfaltate care 

asigură accesul în satele componente; 

- existenţa  sistemului de alimentare cu 

apă pentru localitatile Săuceşti, 

Bogdan-Vodă şi Schineni; 

- existenţa sistemului de alimentare cu 

gaz metan, 

- sisteme de distribuţie a energiei 

electrice acoperind aproape toate 

aşezările comunei; 

 

- lipsa  reţelei de alimentare cu gaze 

naturale, 

- izolarea termică a clădirilor este 

necorespunzătoare; 

- lipsa sistemului de canalizare 

pentru localităţile comunei 

- lipsa drumurilor asfaltate din 

categoria celor săteşti; 

- lipsa unei grădiniţe cu program 

prelungit; 

- lipsa locuinţelor sociale pentru 

persoane sărace/ familii tinere care 

nu au posibilităţi financiare pentru 

achiziţionarea de locuinţe 

- lipsa trotuarelor pentru pietoni 

- lipsa unui sistem video de 

supraveghere stradală şi a 

instituţiilor publice; 

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI 

 

- existenţa fondurilor structurale (2014 -

2020), care finanţează prin FEADR 

(finanţare nerambursabilă), 

îmbunătaţirea infrastructurii fizice de 

bază în spaţiul rural; 

- existenţa unor programe cu finanţare 

nerambursabilă pentru extinderea şi 

modernizarea sistemelor de apă şi apă 

uzată (POS Mediu, AP1) 

- existenţa unor programe cu finanţare 

nerambursabilă pt. reabilitarea termică 

 

 

- scăderea interesului investitorilor; 

- orientarea programelor europene şi 

guvernamentale spre alte zone 

considerate prioritare; 

- accesarea redusă a programului 

guvernamental de reabilitare 

termică; 
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ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 
PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

- existenta unui segment de populaţie 

pregătit profesional; 

- existenţa personalului tânăr cu studii 

superioare în instituţiile publice; 

- implicarea activă a Primăriei, în 

problemele comunităţii; 

- existenta instituţiilor de bază, protecţie 

civilă şi ordine publică; 

- deschiderea administraţiei actuale către 

investiţii; 

- existenţa spaţiului adecvat pentru buna 

desfăşurare a activităţilor APL; 

- existenţa logisticii necesare desfăţurării 

în bune condiţii a activităţii instituţiilor 

publice; 

- participarea la sesiuni de perfecţionare 

continuă a aparatului APL. 

 

 

- legislaţie insuficient cunoscută de 

către personalul din instituţiile 

publice, ca urmare a numărului mare 

de schimbări legislative; 

- aplicarea legilor, uneori în moduri 

diferite, ca urmare a necorelării 

normelor metodologice; 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- dezvoltarea sentimentului de 

apartenenţă la comunitate; 

- creşterea autonomiei locale în actul 

administrativ 

- posibilitatea accesării de fonduri 

guvernamentale şi europene pentru 

organizarea de sesiuni de instruire pe 

diverse domeniide activitate; 

- implementarea de proiecte de 

mediatizare a legislaţiei; 

- aplicarea principiului transparenţei în 

activitatea instituţiilor publice; 

 

 

 

- practicarea unor politici 

discriminatorii în alocarea resurselor 

locale; 

- nemulţumiri manifestate de către 

populaţie generate de măsurile 

economice şi sociale luate de 

Guvern; 

- convulsii sociale; 

- riscul eşecului în realizarea şi 

finalizarea unor proiecte; 

- refuzul achitării unor taxe si 

impozite 

 

 
 
 



Primăria Comunei Săuceşti                                                                  Consiliul Local Săuceşti 

 

100 

STRATEGIA LOCALĂ a UTILITĂŢILOR PUBLICE – COMUNA SĂUCEŞTI 2014 - 2020 

    4.  MANAGEMENTUL  SERVICIILOR  COMUNITARE   

                             DE  UTILITĂŢI  PUBLICE 

  

4.1 Principii  generale 

        H.G.R.  nr. 246 / 2006  privind  aprobarea  Strategiei  Naţionale  

privind  accelerarea  dezvoltării  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  

stabileşte  principiile  în  conformitate  cu  care  se  realizează  

managementul  acestora.  Astfel  serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice  

sunt  acele  servicii  publice  de  interes  local  organizate  în  urma  unui  

larg  acord  social  exprimat  printr-o  decizie  democratică  adoptată  de  

autorităţile  administraţiei  publice  locale  competente  la  nivelul unităţilor  

administrativ – teritoriale în  beneficiul  locuitorilor  acestora  şi  care  

funcţionează  sub  conducerea  sau  coordonarea,  responsabilitatea  şi  

controlul  autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  în  baza  unor  reguli  

specifice  care  trec  dincolo  de  regulile  obişnuite  aplicabile  altor  servicii:  

universalitate,  continuitate,  adaptabilitate,  accesibilitate, transparenta. 

         Aceste  servicii  sunt  furnizate / prestate  fie  prin  modalitatea  

gestiunii  directe,  bazată  pe  darea  în  administrare  către  operatorii  de  

drept  public,  fie  prin  modalitatea  gestiunii  indirecte (delegate),  bazată  

pe  contracte  de  delegare  a  gestiunii  încheiate  cu  operatori  de  drept  

privat. 

 

           Consiliul  Local  Săuceşti -  trebuie  să  îşi  fundamenteze programele  

locale  de  dezvoltare privind  serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice  pe  

următoarele  utilităţi  publice  pe  următoarele  principii  : 

   a)  serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice  sunt  una  din  expresiile  de  

autonomie  ale  colectivităţilor locale  şi  un  mijloc  puternic  de  care  

acestea  dispun  pentru a  servi  interesul  general; 

Ele  contribuie  la  exercitiul  competentelor  colectivităţilor  locale,  care,  în  

cadrul  legislaţiei  naţionale  sau  regionale  aplicabile,  îşi  asuma  

responsabilitatea  pentru  exerciţiul  acestor  competenţe; 

   b)  serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice  contribuie  la  păstrarea  

coeziunii  sociale  deoarece  furnizează  prestaţii  cu  caracter  social  şi  

asigură  punerea  în  practică  a  politicilor  de  asistenţă  hotărâte la  nivel  

naţional  sau  local,  ele  asigură  strângerea  legăturilor  de  solidaritate  

dintre  locuitori,  evitarea  ruperii  legăturilor  sociale  şi  menţinerea  

coeziunii în  cadrul  comunităţilor  locale,  graţie  calităţii  bunurilor  pe  care  

le  furnizează  populaţiei  şi  în  particular  categoriilor  defavorizate; 
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     c)   serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice  trebuie  să  reprezinte  o  

prioritate  a  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  deoarece au  o  

contributie  esenţială la  dezvoltarea  durabilă  a  comunităţilor  locale,  

condiţionând  chiar  dezvoltarea  economico-socială  a  acestora;  totodată,  

serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  contribuie  la  repartizarea  

echilibrată,  echitabilă  şi  raţională  a  resurselor  disponibile  pe  teritoriul  

colectivităţii  locale,  ele  ţin  seama  de  interdependenţa  dintre  lumea  

urbană şi  lumea  rurală,  dintre  zonele  cu  activităţi  agricole  şi  cele  cu  

activităţi  industriale  care  merită  să  fie  prezervate;  ele  imbină  

existenţele  dezvoltării  economiei  cu  cele  ale  protecţiei  sociale  şi  ale  

protecţiei  mediului  ,  sprijinindu-se,  dacă  este  cazul,  pe  ajutorul  

regiunilor,  statului  şi  al  organizaţiilor  internaţionale; 

        d)   apropierea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  locale  faţă  

de  cerinţele  populaţie este  o  necesitate  fundametală,  iar  autorităţile  

administraţiei  publice  locale  au  de  jucat  un  rol  esenţial  în  furnizarea / 

prestarea  acestor  servicii;  acesta  presupune,  în  general,  un  grad  

important  de  descentralizare  şi  autonomie  locală,  ca  şi  participarea  

activă  a  colectivităţii  locale  la  luarea  deciziilor  cu  privire  la  furnizarea 

/ prestarea  acestor  servicii. 

        e)   descentralizarea  în  domeniul  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  

publice  trebuie  să  respecte  principiile  de coerenţă  şi  unitate  de  aplicare  

a  politicilor  publice  în  beneficiul  tuturor  cetăţenilor,  de  coordonare  şi  

de  solicitare  teritorială. 

          f)   oferta  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  trebuie  să  fie  

fondată  pe  nevoile  şi  aşteptările  colectivităţii  şi,  în  consecinţa,  

autorităţile  administraţiei  publice  locale  trebuie  să  ia  în  considerare  

mai  întâi  populaţia vizată  când  stabilesc  cea  mai  bună  cale de  a  furniza  

serviciile  de  care  sunt  responsabile, în  contextul  societăţii  actuale,  

asteptările în  creştere  ale  cetăţenilor  şi  condiţiile  obiective  evoluează  

rapid,în  special  din  cauza  noii  economii  mondiale,ceea  ce  obligă  

autorităţile  publice,  centrale  şi  locale,  să-şi  separe  competenţele  şi  

responsabilităţile,  să  evalueze  nivelul  serviciilor  şi  să  asigure  adaptarea  

şi  îmbunătăţirea  acestora. 

 

            Consiliul  Local  Săuceşti va  asigura  cadrul  juridic,  instituţional  şi  

organizatoric  privind  serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice,  cu  vocaţie  

comercială  sau  nu,  suficient  de  flexibil  în  scopul  de  a  permite  

diversificarea  modului  de  furnizare  şi  de  alegere  a  furnizorului / 

prestatorului,  acesta  putând  fi  de  drept  public  sau  de  drept  privat,  în  

funcţie  de  modalitatea  de  gestiune  adoptată  de  autorităţile  responsabile. 
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     Consiliul  Local  Săuceşti  va  garanta,  în  limita  constrângerilor  

economice  şi  bugetare,  continuitatea  calitativă  şi  cantitativă  a  acelor  

servicii  comunitare  de  unităţi  publice  considerate  esenţiale  pentru  

comunităţile  locale  în  ansamblul  lor: 

- populaţie  şi  agenţi  economici  (utilizatori  persoane  fizice  şi  utilizatori  

persoane  juridice).Trebuie  intreprinse  studii  şi  analize  periodice  privind  

servicii  comunitare  de  utilităţi  publice,  nu  numai  pentru  a  urmări  mai  

bine  activităţile  locale,  dar  şi  pentru  a  simula  punerea  la  punct  a  unor  

metode  şi  instrumente  comune  şi  pentru  a  favoriza  cunoaşterea  şi  

răspândirea  bunelor  practici.    

 

    4.2 Liniile  directoare  adresate  autorităţilor  administraţiei   

                                              publice  locale 

 

        Consiliul  Local  Săuceşti este  responsabil  cu  infiinţarea,  organizarea,  

coordonarea,  monitorizarea,  evaluarea  şi  controlul  serviciilor  comunitare  de 

utilităţi  publice,  precum  şi  cu  adoptarea  şi  definirea  normelor  locale  

privind  aceste  servicii. 

                                         Servicii  adaptate  nevoilor 

 

      a)  Consiliul  Local Săuceşti trebuie  să  organizeze  serviciilor  a  caror  

responsabilitate  şi-o  asuma  astfel  încât  să  raspundă  într-o  maniera  eficace  

nevoilor  populaţiei  care  trăieşte  în  teritoriul  administrat,  ţinând  seama  de  

necesitatea  de  a  ameliora  continuu  calitatea  serviciilor  lor  publice  pentru  

a  ţine  pasul  cu  evoluţia  cererilor  sociale,  a  priorităţilor  politice  generale,  

a  exigentelor  unei  bune  gestiuni  economice  şi  a  evoluţiilor  tehnologice. 

       b)  Consiliul  Local  Săuceşti  trebuie  să  vizeze  asigurarea  egalităţii  între  

utilizatorii  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  ceea  ce  ar  putea  

neceseta,  dacă  este  cazul,  ca  acestora  să  le  fie  aplicat  un  tratament  

diferenţiat (tarife,  ajutoare, condiţii  de  acces etc.)  pentru  a  ţine  seama  de  

situaţiile  obiective  diferite  în  care  se  găsesc  aceşti  utilizatori  sau  

candidaţii  la  utilizarea  serviciului. 

        c) operatorii  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  trebuie  să  

respecte  principiile  de  neutralitate  şi  de  non-discriminare  în  ceea  ce  îi  

priveşte  pe  utilizatori,  libertatea   de  opinie  a  acestora  şi  ansamblul  

libertăţilor  publice. 

        d) Consiliul  Local  Săuceşti trebuie  să  încerce  să  amelioreze  

accesibilitatea  serviciilor : 
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 o  mai  bună  apropriere geografică,  implicând o optimizare a organizării  

birourilor  şi serviciilor  administrative; 

 formalităţi  simplificate  şi  un  timp  redus  de  acces  la  serviciul public; 

 orare  de  acces  compatibile  cu  programul  cotidian  al  locuitorilor; 

 costuri de  acces  reduse,  în  special  pentru  categoriile  cele  mai  

defavorizate; 

 o  mai  bună  administrare  a  cazurile  speciale (persoane defavorizate). 

         e)  Consiliul  Local Săuceşti trebuie  să  organizeze  serviciile  comunitare  

de  unităţi  publice,  în  special  cele  de  natură  comercială  sau  industrială,  

astfel  încât  să  asigure  utilizatorilor,  de  câte  ori  pare  adecvat,  posibilitatea  

de  a  opta  între  mai  multe  prestaţii,  chiar  între  mai  mulţi  furnizori,  pentru  

a  evita  ca  o  situaţie  de monopol  sau  statutul  public  al  serviciilor  să  

antreneze  dificultăţi  în  relaţiile  cu  utilizatorii. 

 

4.2.1 Informatie  şi  publicitate 

      

            a)  Consiliul  Local  Săuceşti  şi  operatorii  serviciilor  comunitare de  

utilităţi  publice  trebuie  să  organizeze  modul  de  a  comunica  cu  utilizatorii  

astfel  încât  să  asigure  tuturor  persoanelor  interesate  o  cunoaştere  adecvată  

a  drepturilor  lor  şi  a prestaţiilor  pe  care  pot  să  le  obţină  ca  şi  a  regulilor  

aplicabile  şi  astfel  încât  să  constituie  un  mijloc  de  a  face  să  progreseze  

calitatea  serviciului  intensificand  raporturile  pe  care  le  intreţine  cu  mediul  

său.  În  acest  scop,  trebuie  definitiva  şi  implementata  o  adevarată politica  

de informare,  în conformitate  cu  dreptul  la  informare  recunoscut  

utilizatorilor. 

           b) Pentru  toate  marile  proiecte  utilizatorii  trebuie  să  primească  

informaţii  circumstanţiale  şi  preliminare. Trebuie  să  se  ofere  posibilitatea  

ca utilizatorii  să  participe  la  procesul  de  luare  a  deciziilor. 

 

            

            4.2.3  Simplificare  administrativă 

            

             Înfiinţarea,  organizarea  şi  conducerea  serviciilor  comunitare  de  

utilităţi  publice  şi  specializarea  structurilor  Consiliul Local Săuceşti trebuie  

făcute  în  funcţie  de  nevoiele  cetăţenilor  mai  curând  decât  în  funcţie  de  

nevoile  administrative,  astfel încât  să  se  evite  blocarea  fluxului  

documentelor,  procedurile artificeale  sau  puţin  transparente  pentru  

utilizator,  să  se  creeze  ghişee  unice şi / sau  birourile  mobile  etc. 

 

               4.2.4. Modul  de  tratare  a  petiţiilor  utilizatorilor 
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              a)  rezolvarea  reclamaţiilor  utilizatorilor  trebuie  să  fie  o  activitate  

normală  a  oricărui  operator,  indiferent  de  forma   de  gestiune  şi  trebuie  

concepută  şi  organizată  în  consecinţa.  Aceasta  activitate  trebuie  să  includă  

două  aspecte:(i)soluţionarea  rapidă  a  problemelor  ridicate şi (ii)  remedierea  

în  profunzime  a  cauzelor,  când  cererea  este  fondată. 

             b)  procedurile  de  primire  a  reclamaţiilor  trebuie  să  fie  simple, uşor  

de  asimilat  şi  de  folosit  de  către  utilizatori;  de  asemenea,  trebuie  aduse  

pe  larg  la  cunoştinţa  acestora  şi  organizate  pentru  a  permite o  rezolvare  

rapidă. 

 

 

4.2.5. Participarea utilizatorilor  la  gestiunea  serviciilor 

                      comunitare  de  utilităţi  publice 

a) utilizatorii  trebuie  să  dispună  de  multiple  canale  pentru   

a-şi  exprima  cererile şi  a-şi  face cunoscute  criticile  privind  serviciile  

comunitare  de  utilităţi  publice  prin :  alegerea  consilierilor  locali  şi  ai  

primarului,  dreptul  de  petiţie  şi  reclamaţie,  dreptul  de  a  asista  la  

reuniunile  deliberative  ale  consiliului  local / judeţean,  participare  la  

referendum-uri  şi  eventual  la  alte  iniţiative  populare  etc.      

              b)  utilizatorii  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  în  calitate  

de  beneficiari / consumatori,  trebuie  să  fie  respectaţi  şi  satisfăcuţi. Aceştia  

trebuie  să  fie  luaţi  în  considerare  şi  ascultaţi,  atât  în  calitatea  lor  de  

utilizatori,  cât  şi  în  calitatea  lor  de  alegatori  sau  cetăţeni  şi  trebuie  să  

poată  să  influenţeze  în mod  direct  furnizarea / prestarea  serviciilor  

comunitare  de  utilităţi  publice,  indiferent  de  forma  de  gestiune  adoptată  

de  autorităţile  administraţiei  publice  locale. 

           c)  Consiliul  Local  Săuceşti  societatea  civilă  care  pot  să  contribuie,  

în  legatură  sau  în  complementaritate  cu  serviciile  lor  publice,  la  

satisfacerea  nevoilor  colective  ale  locuitorilor. 

 

 

4.3. Furnizarea / prestarea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  

                                                            publice 

       

4.3.1. Gestionarea  serviciilor 

 

         a)  Consiliul  Local Săuceşti  trebuie  să  asigure  punerea  în  practică  a  

unei  gestiuni  eficace,  performante  şi  durabile,  orientată  asupra  rezultatelor.     

O  evaluare  periodică  şi  publică  a  performanţei  operatorilor  este  un  

instrument  puternic  în  ameliorarea  gestiunii acestora. Pentru  a  face  posibilă  
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o  asemenea  evaluare,  este  necesară să  se  stabilească  sisteme  adecvate  de  

informare  şi  culegere  a  datelor  privind  serviciile  furnizate / prestate  şi  

nevoile  populaţiei  şi  să  se  asigure  un  schimb  de  informaţii  pertinente  

între  diferitele  autorităţi  implicate. 

        b)  o  gestiune  eficace, orientată  asupra  rezultatelor,  cere o  ree-xaminare  

periodică  a  serviciilor,  pe  baza  urmatoarelor  principii: 

 punerea  în  dezbatere  a  : -de  ce ?,  cum  şi  de  către  cine  este  furnizat 

/ preestat  un  serviciu ? 

 asigurarea  comparaţiei  cu  performanţa  altora,  cu  ajutorul  unei  game  

de  indicatori  pertinenţi,  luând  în  considerare  atât  opiniile  

utilizatorilor  de  servicii  cât  şi  a  potenţialilor  furnizori; 

 consultarea  contribuabililor  locali, a  utilizatorilor  serviciilor,  a  

partenerilor  şi  a  celei  mai  largi  comunităţi  de  afaceri  pentru  a  

stabili  noi  obiective  şi  criterii  de  performanţă; 

 utilizarea  unei  competiţii  echitabile  şi  deschise,  de  fiecare  dată  când  

acest  lucru  este  posibil,  ca  mijloc  de  a  asigura  eficienţa  şi  

eficacitatea  serviciilor. 

         c)  serviciile comunitare  de  utilităţi  publice  trebuie  adaptate,  în  fiecare  

caz,  la  formele  de  gestiune  şi  la  modul  de  finanţare  care  asigură  cea  mai  

bună  sinteză  între  toate  interesele legitime  ale  utilizatorilor  şi  care oferă  

cel  mai  bun  raport  cost / avantaje.  Pentru  aceasta  ele  trebuie  să  ţina  cont  

de  efectele  directe  ca  şi  de  efectele  induse  de  activitatea  furnizata / 

prestată  în  ceea  ce  priveşte  solidaritatea  socială,  protecţia  mediului  şi  

amenajarea  teritoriului.                                              

 

4.3.2. Finanţarea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice 

 

a)   Consiliul  Local  Săuceşti trebuie  să  asigure  operatorului,  public  sau  

privat,  resurse  suficient  de  stabile  şi  durabile  pentru  a-i  permite  să-şi  ia  

angajamente  şi  să-şi îndeplinească  misiunea  la  timp; 

   b)   Consiliul  Local  Săuceşti  trebuie  să  asigure  un  just  echilibru  între  

participarea  beneficiarilor  la  finanţarea  serviciilor  prin  tarif  şi  finanţarea  

prin  impozite  şi  taxe,  adică  între  principiul  responsabilităţii  şi  

responsabilizării  individuale  şi  principiul  solidarităţii.Aceste  principii  nu  

sunt  conflictuale;  ponderea  unuia  sau  altuia  trebuie  să  varieze  în  funcţie  

de  circumstanţe  şi în  vederea  atingerii  rezultatelor  preconizate; 

   c)   în  masura  posibilului,  Consiliul  Local Săuceşti,  trebuie  să  pună  la  

contribuţie  pe  toti  care  beneficiază  direct  sau  indirect  de efectele  pozitive  

ale  serviciilor; 
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  d)    serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice  trebuie  să  beneficieze  de  

un  mod  de  finanţare  bine  adaptat  particularităţilor  acestora,  raţiunilor  

economice  şi  exigenţele  sociale. După  circumstanţe,  care  pot  varia  funcţie  

de  tipul  serviciului,  de  loc,  de  modalitatea  de  gestiune,  sunt    posibile  

diferite  tipuri  de  finanţare  a  serviciilor  pe  baza  principiului  „beneficiarul  

plăteste” : prin  tarif,  prin  impozit,  prin  taxe  speciale de tipul  „poluatorul  

plateşte”  prin  subvenţii  sau  prin  combinaţii  ale  acestora. 

 

4.3.3. Modernizare  şi  inovare   

 

Operatorii  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  trebuie  să  

participe  la  modernizarea  gestiunii  serviciilor  publice.Ei  trebuie  să  se  

adapteze  nevoilor  schimbătoare  ale populaţiei  si  să  promoveze  tehnologiile  

şi  tehnicile  noi  atunci  când  acestea  favorizează  progresul  şi  permit  

ameliorarea  satifacerii  nevoilor  utlizatorilor.                                                  

 

    4.4. Gestiunea  performanţei 

 

4.4.1. Principiile  evaluării  performanţei 

 

a) evaluarea  performanţei  trebuie  să  devină  criteriul  principal   

în   baza  căruia  se  iau  decizii  privind  opţiunile  politice,  în  special  atunci  

când  se  iau  decizii  privind  sistemul  de  gestiune  al  serviciilor  comunitare  

de  utilităţi  publice,  deoarece  acesta   este  un  mijloc : 

 de  ameliorare a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  de  

corelare  a  rezultatelor  cu  nevoile,  de  evaluare  a  impactului  şi  a  

raportului  calitate – preţ; 

 de  a  îmbunătăţi  controlul  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  

asupra  utilizării  resurselor  publice; 

 de a  asigura  utilizatorilor o informare adecvată  privind serviciile; 

 de  a  garanta  o  mai  mare  transparenţă  a  acţiunii  publice; 

 de  a  întări  participarea  cetăţenilor  la  stabilirea  strategiilor  locale  şi  

la  luarea  deciziilor  privind  organizarea  şi  funcţionarea  serviciilor  

care  trebuie  furnizate / prestate. 

       b)  Consiliul  Local  Săuceşti  trebuie  să  evalueze  performanţa  serviciilor  

prin  intermediul  indicatorilor  de  performanţă.  Scopul  final  vizat  nu  trebuie  

să  fie  judecarea  unei  situaţii,  ci  şi  ameliorarea  serviciului  examinat  (  în  

termeni  de  eficacitate,  de  eficienţă  şi  de  economie),dar  şi  satisfacerea  

cerinţelor  utilizatorilor; 
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        c)  controalele  politice  şi  administrative  trebuie  să  se  concentreze  

asupra  fixării  obiectivelor  şi  evaluării  rezultatelor,  lăsând  în  acelaşi  timp  

o  libertate  de  acţiune  şi  o  responsabilitate  suficiente  pentru  operatorii  

serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice.  Aceste controale  trebuie  să  

vizeze  nu  numai  prevenirea  sau  sancţionarea  neregularităţilor,  dar  şi  să  

asigure  imbunătăţirea  calităţii  prestaţiilor,  punând  accentul  pe  coerenţa  

între  obiectivele  fixate  şi  rezultatele  obţinute,  pe  evaluarea  rezultatelor  şi  

pe  măsurile  de  corecţie  necesare; 

         d)  prin  competenţa  lor  tehnică,  diversele  organe  de  control,  

specializate  sau  generale  (  autorităţi  statale,  jurisdicţii,  corpuri  de  inspecţie  

etc.),  trebuie  să  fie  considerate  ca  garanţi   şi  ajutoare  preţioase  pentru  

utilizatori  atunci  când  se  constată  insuficienţele  serviciilor  publice.    

Rezultatul  investigaţiilor  lor  trebuie  să  fie  comunicat  autorităţilor  

responsabile  care  exercită  coordonarea  şi  supravegherea  serviciului  în  

cauza  şi  trebuie  să  facă  obiectivul  unei  informări  adecvate  a utilizatorilor. 

 

 

           4.4.2.  Punerea  în  practică  a  sistemului  de  evaluare 

     

a) Consiliul  Local  Săuceşti  împreună  cu  autorităţile  administraţiei  

publice  judeţene  şi  regionale  trebuie  să  facă  eforturi  pentru  a  

planifica – în  baza  orientărilor  fixate  la  nivel  naţional – punerea  în  

practică,  în  etape,  a  unui  sistem  de  evaluare  a  performanţei  

serviciilor.  În  acest  scop,  ele  trebuie  să  se  sprijine  pe  experienţele  

acumulate  deja  în  ţările  Uniunii  Europene; 

 

b) Consiliul  Local  Săuceşti  trebuie  să-şi  exercite  competenţele  privind  

evaluarea  performanţelor  fie  direct  ( prin   personalul  propriu,  

specializat),  fie  indirect (  prin  recursul  la  auditori  de  gestiune  

independenţi )  şi  să  se  asigure  că  persoanele  însărcinate  cu  

evaluarea  nu  sunt  susceptibile  a  fi  influenţate  de  furnizorii  /  

prestatorii  serviciilor; 

 

c) Pentru colectarea  şi prelucrarea  datelor  statistice privind  serviciile  

comunitare  de  utilităţi  publice,  Consiliul  Local  Săuceşti  trebuie  să  

participe  activ  la  sistemul  de  colectare  a  informaţiei  şi  să  furnizeze  

centrelor  de  gestiune  create  la  nivel  naţional  sau  regional  toate  

datele  şi  indicatorii  de  care   dispun; 
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d) Consiliul  Local  Săuceşti  trebuie  sa  coopereze  cu  alte  autorităţi  

publice  locale,  judeţene  sau  regionale,  să  facă  schimb  de  informaţii  

şi  experienţe  proprii  în  vederea  generalizării  bunelor  practici  şi  a  

unui  cadru  de  auto-evaluare. 

 

4.4.3.   Ameliorarea  gestiunii  serviciilor  comunitare  de  utilităţi   

                                           publice  locale 

 

a) Criteriile utilizate  în  evaluarea  performanţei  trebuie   să  fie  

cuantificabile,  precise,  fiabile,  chiar  şi  atunci  când  situaţia  evoluează,  să  

fie  cunoscute  dinainte   fără  să  genereze  mecanisme  de  adaptare  perverse. 

                                                  

 b)  Consiliul  Local Săuceşti  trebuie  să  organizeze  sisteme  de analiză  

comparativă  pentru  a  fi  utilizate  permanent  de  către  cei  care  iau  decizii  

şi  de  către  personalul  însărcinat  cu  monitorizarea  idicatorilor  de  

performanţă,  schimbărilor  şi  rezultatelor  diferitelor  politici  dar  şi  pentru  a  

permite  comparaţia  cu  rezultatele  obţinute  de  alte  servicii  similare.  

Sistemele  de  analiză  comparativă  şi  rezultatele  monitorizării  trebuie  să  fie  

publicate  şi  accesibile  tuturor  utilizatorilor,  prin  diverse  mijloace  de  

difuzare  în  masă. 

 

 

 

 

    4.5.  Concesiunea  serviciului  public  către  sectorul  privat 

 

4.5.1 Decizia  de  conducere 

    a)  Consiliul  Local  Săuceşti  trebuie  să  ia  decizia  de  a   concesiona 

un  serviciu  de  utilităţi  publice  având  în vedere nu  numai  interesul  

comunităţii,  dar  şi  în  baza  unor  date  clare  şi  fiabile  şi  în  special  în  

funcţie  de  raportul  calitate / pret;  concasionarea  serviciilor  comunitare  de  

utilităţi  publice  se  face,  de  regulă,  prin  licitaţie  publică  deschisă  şi  are  

drept  scop  selectarea  acelui  operator  capabil  să  îndeplinească  serviciul  

încredinţat  la  indicatorii  de  performanţă  solicitaţi  prin  caietul  de  sarcini  şi  

la   criteriile  cele  mai  avantajos  economic. În  cazul  în  care  incredinţarea  

serviciului  se  face  prin  alte  proceduri  de  concesionare  prevazute  de  

O.U.G. nr.34/2006  privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţie  publică,  a  

contractelor  de  concesiune  de  lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  

concesiune  de  servicii,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  sunt  

aplicabile  prevederile  Regulamentului Consiliului  Concurenţei  privind  
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ajutorul  de  stat  sub  forma  compensărilor  acordate  anumitor  întreprinderi  

cărora  le-a  fost  încredinţată  prestarea  serviciilor  de  interes  economic  

general; 

    b)  Consiliul  Local  Săuceşti  nu  va  concesiona  competenţele  care  implică  

o  utilizare  importantă  a  puterii  publice;  concesiunea   serviciului  nu  trebuie  

să  pună  în  pericol  drepturile  şi  libertăţile  fundamentale  ale  cetăţenilor,  

garanţiile  legale  şi  alte  exigenţe  ale  unei  bune  guvernări  (  de  ex.  Dreptul  

cetăţenilor  de  a  fi  ascultaţi  în  chestiunile  care  îi  privesc,  necesitatea  de  a  

justifica  deciziile  şi  dreptul  la  recurs);                                               

    c)  în  caz  de  concesiune  a  serviciului  public,  autoritatea  concedentă  

trebuie  să  păstreze  responsabilitatea  politică  şi  juridică.  Este  bine  să  se  

stabilească  mecanisme  performante  de  evaluare,  cuantificare,  de  

montorizare  şi  control  a  contractului  de  concesionare  şi  a  rezultatelor  

activităţilor  încredinţate  operatorului  privat  însărcinat  cu  furnizarea / 

prestarea serviciului.  Costul  oricărei  contribuţii  financiare  publice  trebuie  

să fie  definite  în  prealabil  în  vederea  evitării  conferirii  unui  avantaj  

economic  operatorului.  Contribuţiilor  financiare  publice  sub  forma  

compensărilor  nu  trebuie  să  depăşească  suma  necesară  acoperirii  totale  

sau  parţiale  a  costurilor  înregistrate  de  operatorul  privat  sau  public,  

luandu-se  în  considerare  veniturile  relevante,  precum  şi  un  profit  

rezonabil. 

 

 

 

4.5.2 Clauze  contractuale 

 

        a) Consiliul  Local  Săuceşti  trebuie  să  definească  în  mod  clar,  în  

caietele  de  sarcini,  obiectivele  concesiunii,  în  termeni  cantitativi  şi  

calitativi  şi  să  asigure,  în  contractul  de  delegare  a  gestiunii,  o  partajare  

clară  a  riscurilor  şi  responsabilităţile,  o  structură  de  finanţare  clară,  

precum  şi  proceduri  stricte  de  informare  şi  de  evaluare  a  rezultatelor. 

          b)  Consiliul  Local  Săuceşti trebuie  să  definească  durata  contractelor  

de  concesiune  a  serviciului  ţinând  seama  de  nevoia operatorului  de  a-şi   

dezvolta  politicile  şi  de  a-şi  amortiza  invstiţiile,  dar  şi  de  necesitatea  de  

a  stimula  operatorul  să-şi  amelioreze  performanţele  pentru  a  obţine  

reînoirea  contractului;  ca  regulă  generală,  o  durată  de  la  zece  la  douăzeci  

de  ani  ar  trebui  să  raspundă  exigenţelor. 

         c)  Consiliul  Local  Săuceşti   trebuie  să  asigure  responsabilitatea  

operatorilor  privaţi,  asociindu-i,  prin  clauze  contractuale  şi  structura  de  
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finanţare  a  serviciilor,  diferitelor  tipuri  de  risc :  investiţional,  industrial 

(costurile)  şi  comercial  ( încasările). 

 

      4.5.3.  Finanţarea  serviciilor  în  cazul  gestiunii  delegate 

 

       a)   Consiliul  Local  Săuceşti nu  va  utiliza  transferurile de fonduri  

publice  către   operator  pentru  a  compensa  rezultatele  unei  proaste  

gestiuni,  ci  pentru : 

 a  împărţi  costurile  între  beneficiarii  direcţi  şi  indirecţi; 

 a  acţiona  în  beneficiul  persoanelor  defavorizate; 

 a  încuraja  serviciile  cele  mai  puţin  dăunătoare  pentru  mediu; 

 a  asigura  o  dezvoltare  durabilă,  a  face  localitatea  mai  atractivă  

pentru  habitat  şi  pentru  intreprinderi. 

 

       b)  Consiliul  Local  Săuceşti trebuie  să  identifice  în  mod  clar  

subvenţiile  implicite (  de  ex.  alocaţii  de  la  bugetul  local,  diminuarea  

fiscalităţii , etc.),  să   le  consolideze  în  orice  analiză  de  gestiune  şi  să  le  

acorde  în  urma  unei  alegeri  clare  şi  făcute  în  deplina  cunoştinţă  de  

cauză. 

       c)    orice  formă  de  transfer  de  fonduri  publice  către  operatorii  privaţi  

din  sfera  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  trebuie  să  fie  facută  pe  

baza  unui  contract,  stipulând  ex-ante  condiţiile  de acordare,  obiectivele  de  

atins  şi  modalităţile  de  calcul  ale  sumei  ce  trebuie  transferată. 

 

       d)  Consiliul  Local  Săuceşti  trebuie  să  îţi  organizeze  evidenţa  relaţiilor  

financiare  care  au  loc  între  el  şi  operatorii  de  servicii  comunitare  de  

utilităţi  publice,  precum  şi  evidenţa  sumelor  acordate  pentru  fiecare  

operator  în  parte. 

 

4.5. Cooperarea 

 

4.6.1. Cooperarea  cu  sectorul  privat 

 

      a)  participarea  sectorului  privat,  cu  orientare  comercială  sau  non-

comercială,  în  furnizarea / prestarea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  

publice  este  o  mare  valoare  şi  trebuie  să  fie  incurajată. 

      b)  Consiliul  Local  Săuceşti trebuie  să  încerce  să  se  asocieze  cu  ONG-

urile  şi  cu  ceilalţi  actori  din  domeniul  privat  lucrativ  şi  non-lucrativ  în  

definirea  politicilor  şi  strategiilor  serviciilor,  să  utilizeze  energia  acestora  

în  gestiunea  şi  urmărirea  activităţilor,  să  utilizeze  informaţiile  pe  care  
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aceştia  le  deţin  şi  să  pună  la  dispoziţia acestora  o  parte  din  informaţiile  

deţinute  de  administraţie,  să participe  la  finanţarea  activităţilor  acestora  

etc. 

       c)  formele  de  parteneriat  între  Consiliul  Local  Săuceşti şi  operatorii  

privaţi  trebuie  să  fie  complementare  serviciile  oferite  de  operatorii  direct  

subordonaţi  autorităţii  administraţiei  publice  locale. 

 

4.6.2. Cooperarea  intercomunitară 

 

    a)  Consiliul  Local Săuceşti trebuie  să  folosească  formele  de  cooperare  

intercomunitare  existente,  în  special  în  cazul  în  care  cooperarea  între  

colectivitaţi  contribuie  condiţia  necesară  pentru  furnizarea  eficace  a  unui 

serviciu,  de  exemplu  atunci  când  mărimea  unei  colectivităţi  şi / sau  

capacitatea  sa  financiară  sunt  limitate  în  raport  cu  dimensiunile  şi  costul  

serviciului  în  cauză. 

    b)  în  majoritatea  domeniilor,  trebuie  ca  structurile de cooperare  

intercomunitare  să  atingă  o  masa  critică,  aceea  care  permite  sinergii  şi  

economii  de  fonduri,  dar  care  trebuie  şi  să  se  asigure, păstrarea  

contactului  între  aceste  structuri  şi  fiecare  din  asociaţii  săi  şi  chiar  fiecare  

din  beneficiarii  săi.  Această  masă  critică  poate  să  varieze  în  funcţie  de  

situaţii  concrete  ( în  special  tipul  de  serviciu,  poziţia  geografică  şi  situaţia  

demografică,  situaţia  infrastructurii  tehnico-edilitare  etc.). 

         c)   cu  ocazia  creării  unei  asociaţii  intercomunitare,  viitorii  asociaţi  

trebuie  să  stabilească  un  plan  financiar  în  care  să  fie  justificată  suma  

capitalului  social. 

         d)    finanţarea  structurilor  de  cooperare  intercomunitară  trebuie  să  

aibă  un  anumit  grad  de stabilitate  şi  să  fie  în  general  asigurată  prin  

capital  propriu,  prin  preţuri  şi  tarife  plătite  de  utilizatorii  serviciilor,  prin  

cotizările  anuale  ale  asociaţiilor   şi  prin  recurgerea  la  împrumut  şi  la  

diversele  subvenţii.                      

 

                      5.  CREŞTEREA  CAPACITĂŢII  DE  ABSORBŢIE 

                                         a  FONDULUI  DE  INVESTIŢII 

 

        Dimensiunea  economico-financiară  a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  

publice  şi  rolul  lor  în  menţinerea  şi  evitarea  excluziunii  sociale  reclamă  

şi  îndreptăţeste  accesul  acestui  domeniu  de  activitate  la  fondurile  

comunitare  nerabursabile  al  caror  obiectiv  este,  tocmai,  armonizarea  

economico-socială  cu  standardele  Uniunii  Europene  şi  reducerea  
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disparităţilor  economice  şi  sociale  existente  între  diversele  regiuni  ale  

Europei. 

        Creşterea    capacităţii  de  absorbţie  şi  de  atragere  a  fondurilor  de  

investiţii  este  legată  de  capacitatea  României  şi  a  autorităţilor  

administraţiei  publice  locale – comunale sau  judeţene – de  a  pregăti  proiecte  

de  investiţii  publice,  ca  număr  şi  calitate,  acceptabile  pentru  entităţile  

finanţatoare  şi  de  a  implementa  programe  de  investiţii  în  conformitate  cu  

planurile  de  acţiune  adoptate. 

        Responsabilităţile  pentru  planificarea,  fundamentarea,  promovarea  şi  

implementarea  lucrurilor  din  infrastructura  tehnico-edilitară  a  localităţilor  

aferentă  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  revin,  potrivit  legislaţiei  

în  vigoare,  autorităţilor  administraţiei  publice  locale. Autorităţile  de  la  

nivel  judeţean  vor  exercita  doar un  rol  de  îndrumare,  monitorizare  şi  

control,  nu  un  rol  de  conducere  în  pregatirea  şi  implementarea  proiectelor  

de  investiţii. 

 

5.1 Surse  de  finanţare 

Pe  baza  programului  de  investiţii (anexa 1), Consiliul  Local Săuceşti  

trebuie  să  identifice  sursele  pentru  finanţarea  proiectelor  de  investiţii  

publice.  Sursele  pe  care  autorităţile  administraţiei  publice  locale  trebuie  

să  le  ia  în  considerare  la  pregatirea  planului  de  finanţare  sunt  prezentate,  

fără  a  se  limita  la  acestea,  în  următoarele  capitole. 

 

       5,1.1  Fonduri  de  la  Uniunea  Europeană 

 

        Asistenţa  financiară  primită  de  la  Uniunea  Europeană  operează  pe  

baza  următoarelor principii-cheie : 

  a)  programarea -  principiu  care  implică  diagnosticarea  situaţiei  existente,  

formarea  unei  strategii  multianuale  integrate  şi  coerente  şi  definirea  de  

obiective  concrete  şi  fezabile; 

  b)   subsidiaritatea - principiu  de  baza  a  functionarii  UE  care  se  traduce  

prin  faptul  că  o  autoritate  superioară  nu trebuie  şi  nu  poate  prelua  

activităţile  unei  autorităţi  inferioare,  atât  timp  cât  aceasta  poate  să  atingă  

scopul  în  mod  eficient (  de  aceea,  fondurile  structurale  nu  sunt  direct  

alocate  de  Comisia  Europeană, principalele  priorităţi  ale  unui  program  de  

dezvoltare  fiind  definite  de  autorităţi  naţionale / regionale  în  cooperare  cu  

Comisia  Europeană,  iar  selecţia  şi  managementul  proiectelor  rămân  în  

responsabilitatea  exclusivă  a  autorităţilor  naţionale / regionale); 

   c)  concentrarea  resurselor - principiu  care  asigură  direcţionarea  celei  

mai  mari  părţi  a  resurselor  financiare   pe  câteva  obiective  prioritare  către  
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regiunile  cu  cele  mai  critice  situaţii  economice  şi  catre  grupurile  sociale  

cele  mai  dezavantajate; 

   d)   adiţionalitatea – principiu  care  implică  faptul  că  asistenţa  furnizată  

de  UE  este  complementară  celei  asigurate  de  un  stat  membru  (  ajutorul  

comunitar  trebuie  să  fie  suplimentar  şi  nu  un  substitut  pentru  activităţile  

şi  cheltuielile  naţionale); 

   e)  parteneriatul – principiu-cheie  care  implică  cooperarea  strânsă  între  

Comisia  Europeană  şi  autorităţile  corespunzatoare,  naţionale / regionale / 

locale,  inclusiv  parteneri  economici  şi  sociali. 

           Sectoarele  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  care  pot  primi  

alocări  din  fondurile  UE  sunt : 

- alimentare  cu  apă  potabilă; 

- canalizarea  şi  epurarea  apelor  uzate; 

- managementul  deşeurilor  solide; 

- alimentarea  cu  energie  termică  în  sistem  centralizat; 

- transportul  public  local; 

- iluminatul  public. 

       Multitudinea  de  documente  programatice  elaborate  în  cadrul procesului  

de  pregătire  a  aderării  României  la  UE  definesc  un  cadru  strategic  care  

prezintă  priorităţile  dezvoltării  României în  perioada  2010 – 2020. 

        În  cadrul  procesului  de  programare,  Guvernul  României  a  elaborat  

documentele  strategice  naţionale  care  stabilesc  cadrul  în  care  se  accesează  

fondurile  comunitare  :  Cadrul  Strategic Naţional  de  Referinţă,  Planul  

Naţional  Strategic  de  Dezvoltare  Rurală,  Planul  Naţional  Strategic  pentru  

Pescuit. 
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              IMPORTANT 

 

         Pentru  serviciile  privind  infrastructura  de  apă,  salubrizare,  iluminat  

public  şi  transport  public  ale  localităţilor,  la  care  se  face  referire  în  

Strategia  Locală  a  Comunei  Săuceşti  privind  accelerarea  dezvoltării  

serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  se  pot  depune  cereri  de  

finanţare  doar  în  cadrul  PNDR – Programul Naţional  pentru  Dezvoltare  

Rurală,  Axa  3,  Masură  322 „Calitatea  vieţii  în  zonele  rurale  şi  

diversificarea  economiei  rurale „.                                                                                   

           Programele  operaţionale  reprezintă  oportunităţi  de  accesare  a  

fondurilor  comunitare  numai  în  cadrul  Master  Planurilor  Judeţene / 

Regionale  sau  a  proiectelor  integrate,  în  cadrul  cărora,  sunt  incluse  

obiective  locale. 

            De  asemenea,  autorităţile  locale  din  zona  rurală  a  căror  aglomerări  

umane  cuprinzând  între  2 000 – 10 000  locuitori  echivalenţi,  sunt  eligibile  

în  cadrul  Programelor  Operaţionale,  ca  parteneri  în  Asociaţii  de  

Dezvoltare  Intercomunitară. 

            Pentru  serviciile  privind  infrastructura  de  apă,  salubrizare,  iluminat  

public  şi  transport  public  ale  localităţilor,  la  care  se  face  referire  în  

Strategia  Durabilă  a  Comunei  Săuceşti privind  accelerarea  dezvoltării  

serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  se  pot  depune  cereri  de  

finanţare  numai  în  condiţiile  precizate  mai  sus,  în  cadrul  Programului  

Oleraţional  Sectorial  de  Mediu,  Axele 1,2  si  6.   

 

1. Programul  Naţional  pentru  Dezvoltare  Rurală 

 

        MASURA  322 -  Renovarea,  dezvoltarea  satelor,  îmbunătăţirea  

serviciilor  de  bază  pentru  economia  şi  populaţia  rurală  şi  punerea  în  

valoare  a  moştenirii  rurale. 

      Obiectivele  acordării  fondurilor  nerambursabile prin Măsura 322sunt : 

          #  îmbunătăţirea  infrastructurii  fizice  de  bază în spaţiul rural; 

          #  îmbunătăţirea  accesului  la  serviciile  de  bază  pentru  populaţia  

rurală; 

          #  creşterea  numărului  de  sate  renovate; 

           #  creşterea  numărului de obiective de  patrimoniu  din  spaţiul   rural. 

         Fondurile  totale  alocate  Măsurii  322  prin  FEADR  sunt   de 

1 546 087.425  Euro  (  1,54  miliarde  de  euro )  din  care : 

                            * contribuţia  Guvernului  României – 20%, 

                            * contribuţia  Uniunii  Europene  - 80%    
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          Masura  322  se  încadrează  în  Axa  III – „ Calitatea  vieţii  în  zonele  

rurale  si  diversificarea  economiei  rurale”, care  totalizează  suma  de  1,97  

miliarde  de  euro  ( 26,31 %  din  totalul  fondurilor  europene,  respectiv  7,52  

miliarde  de  euro ). 

 

          Cofinanţarea  publică   acordată  în  cadrul  Măsurii  322  va  fi : 

                                                                                                       

a) de  până  la  100 %  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru   

proiectele  negeneratoare  de  profit ,  exclusiv  publice; 

b) de  până  la  70%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  pentru   

proiectele  generatoare  de  profit. 

Valoarea  eligibilă  a  proiectului  se  va  încadra  în  următoarele 

platforme   maxime : 

 a.1)      1 milion  Euro / proiect  în  cazul  unui  proiect  de  investiţii  în  

infrastructura  de  bază  al  cărui  beneficiar  este  un  Consiliu  Local  şi 

3  milioane  Euro / proiect  în  cazul  în  care  beneficiar  este  o  asociaţie  de  

dezvoltare  intercomunitară – pentru  proiecte  nonprofit; 

a.2)        2,5  milioane  Euro / proiect  în  cazul  unui  proiect  integrat  al  cărui  

beneficiar  este  un  consiliu  local-  pentru  proiecte  non – profit; 

a.3)        6  milioane  Euro / proiect  în  cazul  unui  proiect  integrat  al  cărui  

beneficiar  este  o  asociaţie  de  dezvoltare  intercomunitară – pentru  proiecte  

non – profit; 

a.4)         500.000  Euro  /  proiect  în  cazul  unui  proiect  de  investiţii  privind  

serviciile  de  bază  pntru  populaţie,  amenajarea  spaţiilor  de  interes  public,  

realizarea  studiilor  sau  investiţii  legate  de  protejarea  patrimoniului  cultural  

şi  natural  de  interes  local; 

  b)         200 000  Euro / beneficiar  în  cazul  proiectelor  generatoare  de  profit 

– acest  plafon  maxim  este  valabil  pentru  o  perioada  de  minim 3  ani  

fiscali  conform  „regulii  de  minimis”  stipulată  în  Regulamentul  Comisiei  

(CE) Nr.  1998 / 2006. 

 

       Criterii  de  prioritare 

 

  #  proiecte  de  investiţii  integrate  prin  asociaţiile  de  dezvoltare  

intercomunitară  pentru  infrastructura  de  apă / apă  uzată  în  localităţile rurale 

care sunt identificate prin Master Planurile  Regionale 

  #   proiectele  de  investiţii  în  infrastructura  de  apă / apă  uzată  pentru  

zonele  în  care  apa  este  poluată,  infestată  sau  insuficientă; 

  #    proiecte  de  investiţii  în  infrastructura  de  drumuri  care  asigură  

legatura  cu  zonele  rurale  izolate,  cu  drumurile  judeţene,  cu  cele  naţionale,  
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cu  reţeaua  de  căi  ferate,  cu  zone  de  interes  turistic  şi  cu  cele  executate  

în  cadrul  altor  proiecte  susţinute  prin  alte  fonduri. 

   #   proiecte  de investiţii  integrate  prin  asociaţiile  de  dezvoltare  

intercomunitară. 

      

         Investiţiile  eligibile  acceptate  pentru  finanţare  în  cadrul  Măsurii  322  

şi  pentru  care  se  vor  acorda  fonduri  nerambursabile  benebiciarilor  

eligibili,  sunt  conform  listei  indicative  a  cheltuielilor  eligibile  următoare : 

 

      A ) Pentru  crearea  şi  modernizarea  infrastructurii  fizice  de bază: 

          a.  infiinţarea  de  drumuri  noi,  extinderea  şi  îmbunătăţirea reţelei  de  

drumuri  de  interes  local  ce  apartin  proprietăţii publice  a  unităţii  

administrative  pe  teritoriul  căreia  se  află,  aşa  cum  sunt  definite  şi  clasificate  

în  legislaţia  naţională în   vigoare; 

b. prima  înfiinţare, extindere  şi  îmbunătăţire  a  reţelei  de  apă/apă uzată  

  (captare , staţii  de  tratare,  alimentare,  canalizare, staţii  de  epurare ),  

pentru  localităţile  rurale  având  sub  10 000  locuitori  echvalenţi; 

           c.  prima   înfiinţare  şi  extinderea a  reţelei  de joasă  tensiune şi  /  sau  a     

               a reţelei de iluminat public; 

d. achiziţia  sau  dotarea  cu  echipamente  de  producere  de energie   

regenerabilă de interes public; 

e. prima  înfiinţare  şi  extindere  a  reţelei publice  de  alimentare cu  gaz   

     către alte localităşi  rurale sau către zone rurale care nu  sunt  conectate                       

    la reţea; 

f. prima  înfiinţare, extindere  şi  îmbunătăţire a platformelor de depozitare    

a  deşeurilor ;  

g. dotarea  cu  echipamente de management  al  deşeurilor. 

 

B. Pentru  crearea  şi  dezvoltarea  serviciilor  de  bază pentru populaţia  rurală:  

                

            a.   înfiintarea  şi  amenajarea spaţiilor de recreere  pentru  populaţia rurală, 

            b.  renovarea clădirilor publice(ca de exemplu sediile primăriilor şi de 

                 amenajări  de  parcuri,  pieţe,  spatii  pentru  organizare de târguri                                               

 c. investiţii  noi  în  infrastructura  socială  şi  dotarea  aferentă centre de    

 îngrijire copii,  bătrâni şi persoane cu nevoi  speciale; 

            d.  achizitionarea  de  microbuze  care  sa asigure  transportul  public pt. 

                  cominitatea  locala  si  amenajarea  de  statii de autobuz, 

e. achiziţionarea  de  utilaje  şi  echipamente pentru  serviciile pubice  

                   ( pentru  dezăpezire,  întreţinere  spaţii  verzi etc.);  

f. investiţii  de  renovare,  modernizare  şi  utilare  aferentă asşezămintelor 
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                 culturale ( biblioteci,  camine culturale, centre pentru conservarea  şi 

 promovarea culturii tradiţionale etc.),inclusiv achiziţionarea de costume 

 populare  şi  instrumente muzicale  tradiţionale utilizate  de acestea  în  

vederea  promovării  patrimoniului  cultural imaterial; de  asemenea  vor  

fi  susţinute  cheltuielile  cu  achiziţionarea  de  echipamente  hardware, 

soft-uri,  inclusiv  costurile  de  instalare  şi  montaj. 

   

C. Pentru  protejarea patrimoniului cultural si natural de interes   

local : 

a.   Restaurarea,  consolidarea  si  conservarea  obiectivelor  de      

     patrimoniu  cultural  din  spatiul  rural – grupa  B (in  con- 

     formitate  cu  Lista  Monumentelor  Istorice, aprobata prin 

     Ordinul   MCC  nr. 2.314/8 iulie 2004, publicata  in Monitorul 

       Oficial al Romaniei,  partea I, an 172 (XVI), nr.646 bis. Din 16 

       iulie  2004) şi  natural  local (pesteri, arbori seculari, cascade. 

b. Studii  privind patrimoniul cultural  (material si imateria ) din 

      spaţiul  rural  cu  posibilitatea  de valorificare  a  acestora  şi    

      punerea acestora la dispoziţia comunităţilor, 

c. Achiziţionarea de echipamente pentru  expunerea  şi protecţia 

      patrimoniului   cultural; 

        D.Costurile  generale  legate  de  întocmirea  proiectului  precum cheltuielile 

                     cu  plata  arhitecţilor  şi  inginerilor, consultantă, studii de fezabi- 

                     litate, achiziţia de patente şi licenţe, în limita a : 

                  a)  maxim  10 %  din  valoarea  eligibilă  a  proiectului,  în cazul  în  

    care  proiectul  prevede  construcţii;  iar  pentru proiectele care 

    nu  prevăd  construcţii,  în  limita   „a”; 

       b)  maxim 5 %  din  valoarea  eligibilă  a  proiectului,  în  cazul în 

    care  proiectul  nu  prevede  construcţi. 

        Există  un  anumit  set  de  cheltuieli  care  nu  vor  putea  fi  decontate  prin  

FEADR,  aceastea  reprezentând  cheltuieli  neeligibile. 

        Un  proiect  poate  cuprinde  cheltuieli  eligibile  dar  şi  neeligibile. 

Fondurile  nerambursabile  vor  fi  acordate  doar  pentru  decontarea  acelora  

eligibile,  cele  neeligibile  urmând  a  fi  suportate  integral  de  către  beneficiar. 

          Aceste   cheltuieli  neeligibile  sunt : 

A )  investiţiile  pentru  infrastructura  de  apă/apă  uzată  pentru localităţile 

         rurale  care  intră  sub  incidenţa  proiectelor  regionale     finanţate  prin    

POS  Mediu  pe  baza  Master  Planurilor Regionale; 

B )    Cumpărarea  de  teren  şi / sau  de  imobile ; 

C )     Impozite  şi  taxe ; 

D )    Costuri  operaţionale  inclusiv  costuri  de  întreţinere  şi  chirie; 
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E )     Comisioane  bancare, costurile garanţiilor, cheltuieli de infiinţare şi 

          cheltuieli  similare; 

F )      Investiţii  care  fac  obiectul  măsurilor din  axa I, respectiv  drumurile de 

          acces  la  fermă  şi  cele  de  exploataţie  forestieră; 

G )     Drumurile  judeţene,  naţionale  şi  reşeaua  TEN-T; 

H )      Achiziţionarea  de  bunuri  second – hand ( utilizate), cu excepţia celor ce  

           au  ca  obiectiv  obţinerea  caracterului  tradiţional autenic,  

 I )      Renovarea  şcolilor,  grădiniţelor,  dispensarelor  şi  spitalelor; 

 J )      Investiţiile  în  obiective de  patrimoniu  cultural UNESCO  şi naţional , 

K )     Construcţia  de  aşezăminte  culturale  noi.                                                  

  

2. Programul  Operational  Sectorial  de  Mediu    

 

 

           OBIECTIV  GLOBAL 

 

       OBIECTIVE  SPECIFICE 

 

Obiectivul  global îl constituie protecţia şi 

îimbunătăţirea calităţii mediului şi a 

standardelor de viaţă în România 

 urmărindu-se conformarea cu prevederile 

 acquis-ului de mediu. 

 Obiectivul consta în reducerea decalajului 

existent între Uniunea Europeană şi 

România cu privire la infrastructura de 

mediu atât din punct de vedere cantitativ cât 

şi calitativ. Acestea ar  trebui să se 

concretizeze în servicii publice eficiente, cu 

lucrarea în considerare a principiului 

dezvoltării durabile şi a principiulului 

„poluatorul plăteşte” V GLOBAL 

 

*  Imbunătăţirea  calităţii  şi  a  

accesului  la infrastructura de 

apă  şi  apă uzată, prin 

asigurarea serviciilor de 

alimentare cu apă şi canalizare 

în majoritatea zonelor urbane 

până în 2015 şi stabilirea 

structurilor regionale eficiente 

pt. Managementul serviciilor de 

 apă/apă uzată; 

 

 * Dezvoltarea sistemelor 

durabile de management al 

deşeurilor prin îmbunătăţirea 

managementului deşeurilor şi 

reducerea numărului de zone 

poluate istoric în minimum 30 

de judeţe până în 2015; 

 

* Reducerea impactului negativ 

asupra mediului şi diminuarea 

schimbarilor climatice cauzate 

de sistemele de încălzirea 

urbană în cele mai poluate 
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localităţi până în  2015; 

 

* Protecţia şi îmbunătăţirea 

biodiversităţii şi a patrimoniului 

natural prin sprijinirea manage  

mentului ariilor protejate, 

inclusiv prin implementarea 

retelei  NATURA  2000 ; 

 

* Reducerea riscului de 

producere a dezastrelor naturale 

cu efect asupra populaţiei, prin 

implementarea măsurilor 

 preventive în cele mai 

vulnerabile zone până în 2015.  

 

   TOTAL  ALOCĂRI  FINANCIARE  2013 – 2020 ( milioane  Euro) 

 

 

Fonduri alocate 

 

Fonduri Europene 

 

Fonduri nationale 

 

          5.610,7 

 

             4.512,3 

 

             1.098,4 

 

      Programul Operational Sectorial de Mediu ( POS  Mediu)  este  strans corelat 

  cu obiectivele nationale strategice  prevăzute în Planul  Naţional Strategic  de      

Referinţă  (CNSR),  care  se  bazează  pe  principiile,  practicile  şi  obiectivele  şi  

priorităţile  politicilor  de   mediu şi  de  dezvoltare  a  infrastructurii  Uniunii  

Europene,  reflectând  atât  obligaţiile  internaţionale  ale  României,  cât  şi  

interesele  specifice  naţionale. 

 

 

            FONDURI  ALOCATE 

 

 

  5.610,7 milioane Euro (2007-2015) 

 

    Obiectiv  strategic 

 

 

Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului şi a standardelor de viaţă. 

 

     Axe  prioritare  

 

* Extinderea şi modernizarea siste- 

melor de apă şi apă uzată. 
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* Dezvoltarea  sistemelor de mana- 

gement integrat al deşeurilor; 

* Reducerea  poluării; 

*  Sisteme adecvate de management 

pentru  protecţia naturii; 

*  Infrastructura adecvată pentru 

prevenirea riscurilor naturale.  

 

 

       AXA PRIORITARA  1 – Extinderea şi modernizarea infrastructurii 

                                                  de  apă  şi  apă  uzată 

     Obiective : 

       

      #  Asigurarea  serviciilor  de  apă  şi  canalizare,  la  tarife accesibile; 

      #   Furnizarea de  apă  potabilă de calitate corespunzatoare în toate  

      aglomerările  urbane; 

      #   Imbunătăţirea situaţiei fizice a cursurilor (albiei minore) de  apă; 

      #   Creşterea calităţii  managementului  nămolurilor provenite din staţiile 

           de  epurare a apelor uzate; 

      Domenii  de  interventie 

       #   Extindere / modernizarea infrastructurii  de  apă – apă  uzată; 

 

       Operatiuni 

a) Construcţia / modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării, 

b) Constructia / reabilitarea  staţiilor de tratare a apei potabile; 

c) Extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a sistemelor de  

canalizare; 

d) Construcţia / reabilitarea  staţiilor de epurare a apelor  uzate; 

e) Construcţia / reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor; 

f) Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a 

pierderilor, etc. 

 

       AXA  PRIORITARĂ  2   - Dezvoltarea  sistemelor  de  management 

                                                       integrat  al deşeurilor  şi  reabilitarea 

                                                       sit-urilor   contaminate 

       Obiective : 

       #   Cresterea  ratei  de  concentrare  la  serviciile  publice de salubritate, 

             la  un  nivel calitativ adecvat şi la tarife accesibile; 

       #    Reducerea  cantităţii  de  deşeuri  depozitate ;                                                          

       #    Creşterea  cantităţii  de  deşeuri  reciclate  şi  refolosite; 
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       #    Reducerea  numărului  de  sit-uri  contaminate. 

        Domenii  de  intervenţie : 

        *   Dezvoltarea  sistemelor integrate de management al deşeurilor; 

        *   Extinerea  infrastructurii de management al  deşeurilor; 

        *   Reabilitarea  sit-urilor contaminate. 

        Operaţiuni 

a) construcţia  unor  noi  depozite  de  deşeuri  municipale; 

b) construcţia  facilităţilor  de  sortare, compostare  şi  reciclare; 

c) achiziţionarea  şi  instalerea  sistemelor  de  colectare  selectivă; 

d) construirea  unor  facilităţi  adecvate  pentru  deşeurile  periculoase  

municipale  şi  alte  tipuri  specifice  de  deşeuri; 

e) reabilitarea  sit-urilor  contaminate. 

 

AXA  PRIORITARA  6 – Asistenţa tehnică pentru sprijinirea 

                                             implementării  POS  Mediu 

 

5.1.2. Resurse  de  la  instituţiile  financiare  locale, de  la instituţii 

Financiare  internaţionale şi / sau  obţinute  prin  PPP 

Aceasta  sursă  de  finanţare  va  fi  folosită  pentru  a : 

a) co-finanţa  proiecte  cu  componenta  de  grant  de  la  UE; 

b) finanţează  proiectele  de  sine-stătătoare; 

 

Consiliul  Local  Săuceşti poate  accesa  resursele  atât  de  la   

        instituţiile  financiare  internaţionale,  cât  şi  cele  locale.      

 

5.1.3. Resursele  de la  instituţiile  financiare  locale  şi/sau  obţinute prin 

          PPP  constau,  fără  a  fi  limitate  la  acestea,  în următoarele :  

 

a) împrumuturi  de  la  băncile  comerciale; 

b) obligaţiuni  locale; 

c) alte  instrumente  financiare; 

d) forme  contractuale  în  cadrul  PPP. 

              Resursele  de  la  instituţiile  financiare  locale  vor  fi  accesate  direct  

de  autorităţile   administraţiei  publice  locale  şi  pot  fi  contractate  luând  în  

considerare  următoarele  opţiuni : 

a) împrumuturi  contractate  direct  de  către  operator  fără  implicarea  

autorităţii  administraţiei  publice  locale;                                                                  

b) împrumuturi  contractate  de  către  operator,  dar  cu  garanţie  parţială  

sau  totală  a  autorităţii  publice  locale,  cu  respectarea  legislaţiei  în  

domeniul  ajutorului  de  stat; 
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c) imprumuturi  contractate  de  către  autorităţile  administraţiei  publice  

locale. 

Relaţia  cu  instituţiile  financiare  locale  va  fi  administrată  direct de 

           către  Consiliul  Local  Săuceşti  fără  implicarea  autorităţilor  

administraţiei superioare, 

           Resursele  obţinute  în  cadrul  PPP  vor  fi  accesate  şi  utilizate  

conform  clauzelor  contractuale. 

 

            5.1.4.  Resursele  de  la  institutiile  financiare  internaţionale constau  în  

principal  în  împrumuturi.  Modul  de  abordare  privind  contractarea  

împrumuturilor  de  la  instituţiile  financiare  internaţionale  presupune  

respectarea  următorului  protocol : 

      a)  Consiliul  Local  Săuceşti  va  contacta  Ministerul  de  Finanţe  Publice  

pentru  a-şi  prezenta  intenţiile,  iar  toate  relaţiile  cu  entităţi  străine  se  vor  

realiza  prin  Ministerul  Finanţelor  publice; 

      b)   pentru  instituţiile  financiare  care  cer  doar  garanţie  locală : Consiliul  

Local  Săuceşti va  negocia  direct  cu  instituţiile  financiare  internaţionale  dar  

vor  cere  aprobarea / autorizaţia  de  a  contracta  datoria  externă  de  la  

Ministerul  Finanţelor  Publice,  înainte  de  a  semna  acordul  de  împrumut. 

              Pe  baza  strategiei  adoptate  la  nivel  local  Consiliul  Local  Săuceşti  

va  negocia  direct  cu  instituţiile  financiare  internaţionale  dar  vor  cere  

aprobarea / autorizaţia  de  a  contracta  datoria  externă  de  la  Ministerul  

Finanţelor  Publice,  înainte  de  a  semna  acordul  de  împrumut. 

              Pe  baza  strategiei  adoptate  la  nivel  local  Consiliul  Local  Săuceşti 

va  decide  care  este  opţiunea  cea  mai  bună  pentru  rambursarea  serviciului  

datoriei,  luând  în  considerare  particularităţile  condiţiilor  locale. 

 

5.2. Bugetul  de  stat 

 

Destinaţia  fondurilor  de  la  bugetul  de  stat  consta,  fără a se  limita la  

acestea,  în  următoarele ;                                                         

a) co-finanţarea  proiectelor  de  investiţii  finanţate  de  UE; 

b) finanţarea  proiectelor  de  sine-stătătoare  în  cazurilor  în  care sunt   

accesibile  datorită  diferitelor  constrângeri ( constrângerile  suportabilităţii,  

constrângerile  limitării  serviciului  datoriei etc.); 

      Criteriul  pentru  acordarea  contribuţiilor  de  la  bugetul  de  stat  pentru  

investiţiile  publice  de  interes  local  vizând  modernizarea  şi  dezvoltarea  

infrastructurii  tehnico-edilitare  aferente  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  

publice  se  va  baza  pe  : 

a) suportabilitatea  locală  scazută  (ca  şi  contribuţii  locale de finanţare) ; 
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b) prioritatea  acordată  proiectelor  ce  servesc  mai  multor  autorităţi  ale  

administraţiei  publice  locale ; 

c) capacitatea  de  suport  pentru  atragerea  altor  surse  de  finanţare. 

 

5.3. Bugetul  local   

 

     Consiliul  Local  Săuceşti  poate  contribui  la  finanţarea  proiectelor  de  

investiţii  luând  în  considerare  următoarele  opţiuni : 

a) alocarea  fondurilor  de  la  bugetul  local; 

b) contractarea  împrumuturilor; 

c) garantarea  împrumuturilor; 

d) realizarea  de  PPP. 

     Pe  baza  strategiei  adoptate  la  nivel  local,  Consiliul  Local  Săuceşti va   

decide  care  este  opţiunea  cea  mai  bună  pentru  rambursarea  datoriei  lu 

ănd  în  considerare  particularităţile  condiţiilor  locale. 

      Consiliul  Local  Săuceşti va  stabili  ponderea  fiecărei  surse  de  finanţare  

pentru  respectivul  an  şi  pentru  urmatorii  3  ani,  pe  baza  unei  planificări  

multianuale  a investiţiilor  cuprinse  în  planurile  de  dezvoltare  locală.  

Autorităţile  administraţiei  publice  locale  vor  respecta  regulile  de  alocare  ale  

fondurilor  şi  vor  fructifica  toate  oportunităţilor  oferite  de  diverse  programe  

de  finanţare. 

                                                            

       5.4.   Participarea  sectorului  privat 

 

       Consiliul  Local  Săuceşti  poate  decide,  în  conformitate  cu  legislaţia 

existentă  privind  parteneriatul  public – privat,  implicarea  sectorului  privat  

pentru  a  efentietiza  operarea  serviciilor,  pentru  un  raport  calitate / preţ  mai  

bun,  pentru  a  extinde  aria  de  operare,  pentru  a  asigura  creşterea  calităţii  şi  

continuităţii  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  pentru  a  transfera  o  

parte  din  riscurile  şi  garanţiile  de  operare  şi  finanţare  a sectorului  privat  şi  

pentru  acoperirea  nevoilor  de  co-finanţare  în  cadrul  programelor  europene 

(grant-uri). 

         Participarea  sectorului  privat  nu  trebuie  considerată  un  obiectiv  ci  ca  o  

modalitate  de  a  atinge  obiectivele  propuse.  Principalele  obiective  pe  care  

autorităţile  administraţiei  publice  locale  trebuie  să  le  ia  în  considerare  atunci  

când  decid  implicarea  sistemului  privat  sunt : 

a) aportul  de  expertiză  tehnică,  managerială  şi  tehnologica  de  sector; 

b) îmbunătăţirea  eficienţei  economice (investiţii operaţionale  şi  de  capital); 

c) injectarea  investiţiilor  de  capital  la  scară  mare  sau  câştigarea  

acceselor  la  pieţele  private  de  capital ; 
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d) reducerea  subvenţiilor  publice  (ceea  ce  permite  redirecţionarea  

fondurilor  eliberate) ; 

e) izolarea  sectorului  de  intervenţie  externă  pe  termen  scurt ; 

f) mărirea  receptivităţii  sectorului  la  nevoiele  şi  performanţele  

consumatorilor; 

g) atragerea  de  fluxuri  financiare  extrabugetare ; 

h) disponibilizarea  unor  fonduri  publice  şi  utilizarea  lor  în  alte  domenii  

de interes  local. 

Considerand  cerinţele  de  investire  pentru  următorii  ani, Consiliul  Local  

Săuceşti  va  lua  în  considerare : 

      a )  necesarul  mare  de finanţare  în  sectoarele  de  mediu  pentru  a  

îmbunătăţi  şi  extinde  serviciile  de  utilităţi  publice  în  coformitate  cu  cerinţele  

UE  şi  prevederile  efective  ale serviciului; 

       b )  lipsa  de  finanţare  din  fondurile  publice  disponibile  şi  incapacitatea  de  

a  acoperi costurile  din  resurse  de  la  instituţii  financiare   internaţionale.                                                  

          Aceasta  implică  nu  doar  identificarea  surselor  suplimentare  de  finanţare  

ci  şi  intenţia  utilizării  mai  eficiente  a  fondurilor  publice  şi  creşterea  

impactului  lor.  Consiliul  Local  Săuceşti va  decide  dacă  atingerea  obiectivelor  

stabilite  în  Strategia  Locală  pot  fi  implementate  mult  mai  eficient  prin  

luarea  în  considerare  a  unei  opţiuni  de  participare  a  sectorului  privat. 

         Înainte  de  orice  implicare  a  sectorului  privat,  Consiliul  Local  Săuceşti  

va  pregăti  un  studiu  privind  oportunitatea  participarii  sectorului  privat,luând  

în  considerare  principiile  prezentate  mai  sus. 

 

   5.5.  Alte  surse  de  finanţare 

  

    Consiliul  Local  Săuceşti   poate  folosi  alte  surse  de  finanţare  a  necesarului  

de  investiţii,  dacă  studiile  realizate  arată  că  folosirea  acestor  fonduri  este  

fezabilă. 

      Pentru  a  putea  recurge  la  fonduri  rambursabile,  Consiliul  Local  Săuceşti  

va  trebui  să  asigure  că  au  potenţial  pentru  rambursarea  fondurilor.  In  acest  

sens  este  necesară  elaborarea  în  prealabil  a  unui  studiu  detaliat  privind  

sursele  de  rambursare  a  fondurilor (împrumuturilor)  şi  a  posibilităţilor  de  

rambursare. 

 

5.5.1. Resursele  de  la  instituţiile  financiare  locale,  de  la  instituţii 

financiare  internaţionale si / sau  obţinute  prin  PPP 

   

        Această  finanţare  va  fi  folosită  pentru  a : 

a) co – finanţa  proiecte  cu  componentă  de  grant  de  la UE ; 
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b) pentru  finanţarea  proiectelor  de  sine – stătătoare ; 

Consiliul  Local  Săuceşti  poate  accesa  resursele  atât  de  la  institutiile   

financiare  internaţionale,  cât  şi  de  la  cele  locale. 

 

5.5.2. Resursele  de  la  instituţiile  financiare  locale  şi / sau  obţinute   

prin  PPP  constau,  fără  a  fi  limitate  la  acestea, în următoarele : 

a) împrumuturi  de  la  băncile  comerciale ; 

b) obligaţiuni  locale ; 

c) alte  instrumente  financiare; 

d) forme  contractuale în  cadrul  PPP. 

     Resursele  de  la  instituţiile  financiare  locale  vor  fi  accesate  direct de  

  autorităţile  administraţiei  locale  şi  pot  fi  contractate  luând  în  considerare  

următoarele  opţiuni : 

 

a) împrumuturi  contractate  direct  de  către  operator  fără  implicarea  

administraţiei  publice  locale ; 

b) împrumuturi  contractate  de  către  operator,  dar  cu  garanţia  parţială  sau 

totală  a  Consiliului  Local  Săuceşti  cu  respectarea  legislaţiei  în 

domeniul  ajutorului  de  stat ; 

c) împrumuturi  contractate  de  către  Consiliul  Local  Săuceşti. 

 

             6.  FUNDAMENTAREA  STRATEGIEI  PRIVIND 

   ACCELERAREA  DEZVOLTĂRII  SERVICIILOR COMUNITARE 

                                   DE  UTILITĂŢI  PUBLICE 

 

   Pentru  fundamentarea  strategiei locale privind accelerarea  dezvoltării 

serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  şi  pentru  asigurarea  unei  dezvoltări  

durabile  a  sectorului  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  s-au  avut  în  

vedere  următoarele : 

a) asigurarea  universalităţii,  continuităţii,  adaptabilităţii, transparenţei  şi  

accesului  nediscriminatoriu  al  populaţiei  la  serviciile  comunitare  de  

utilităţi  publice  de  interes  vital ( principiul  serviciului  public) ; 

b) aplicarea  principiilor  economiei  de  piaţă  în  dectorul  serviciilor  

comunitare  de  utilităţi  publice ; 

c) respectarea standardelor  naţionale  şi  ale  UE  privind  serviciile  

comunitare  de  utilităţi  publice  şi  a  angajamentelor  României  privind  

implementarea  acquis-ului  comunitar,  luate  în  vederea  aderării ; 

d) menţinerea  unei  balanţe  echitabile  între veniturile  populaţiei  şi  tarifele  

pentru  serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice  (principiul  

suportabilităţii);                                                                
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e) realizarea  managementului  integrat  al  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  

publice  care  asigură  coordonarea  între  autorităţile  administraţiei  

publice  centrale  şi  locale  cu  atribuţii  şi  responsabilităţi  privind  

realizarea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  şi  planificarea  

echilibrată a  resurselor  financiare  în  funcţie  de  priorităţi ; 

f) asistarea  Consiliului  Local  Săuceşti  cu  privire  la  înfiinţarea,  

organizarea  şi  gestionarea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice ; 

g) elaborarea  studiilor  de  prognoză  în  vederea  reducerii  costurilor  şi  

creşterii  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice ; 

h) armonizarea  reglementărilor  interne  cu  prevederile  legislaţiei  UE  

aplicabile  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice ; 

i) răspândirea  informaţiilor de interes  public în scopul  asigurării  unui  

management  performant  al  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  

la  nivelul Comunei  Săuceşti,  operatorilor şi  utilizatorilor / beneficiarilor. 

j) facilitarea  participării  societăţii  civile  la  luarea deciziilor  privind  

sectorul  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice ; 

k) implicarea  activă  a  sectorului  privat  în  finanţarea,  realizarea  şi  

exploatarea  / operarea  serviciilor ; 

l) cooperarea  iniţiativelor colectivităţilor  locale şi asocierea  

intercomunitară; 

m) promovarea  dezvoltării  integrate  a  serviciilor  comunitare  de   

utilităţi  publice  şi  monitorizarea  planurilor  de  implementare  pe  baza  

participării  tuturor  părţilor  implicate ; 

n) atingerea  şi  garantarea  stabilităţii  instituţionale şi financiare a   

colectivităţii  locale. 

 

7. IMPLEMENTAREA  ŞI  MONITORIZAREA  STRATEGIEI 

                                                 LOCALE 

 

          Consiliul  Local  Săuceşti a  elaborat  propria  strategie  locală  privind  

accelerarea dezvoltării  economico  sociale,    culturale lanivelul  fiecărei locali- 

tăţi  (aplicabilă  fiecărui  tip  de  serviciu),  luând  în  considerare,  fără  a  se  limita  

la  acestea,  următoarele  puncte : 

a) misiune ; 

b) obiective ; 

c) analiza  situaţiei  existente ; 

d) necesarul  de  investiţii  pentru  a  atinge  obiectivele  şi  prioritizarea  

acestora (plan-director şi studii de fezabilitate); 

e) analiza  instituţională ; 

f) sursele  de  finanţare ; 
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g) planul  de  implementare ; 

h) monitorizarea  şi  ajustarea  strategiei. 

 

7.1. Planul  de  implementare  al  strategiei  locale 

 

        Pe baza  necesarului  de  investiţii  publice  şi  a  resurselor  disponibile,  

Consiliul  Local  Săuceşti,  în  colaborare  cu  fiecare  operator  de  servicii  

comunitare  de  utilităţi  publice,  vor  pregăti  programe  anuale  de investiţii ( 

anexa 1), ce  vor  conţine,  fără  să  se  limiteze  la  acestea,  următoarele  

informaţii: 

 

a) parametrii  serviciului  ce  vor  fi  atinşi  pentru  fiecare  sector  al  

serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  cu  un  program  detaliat  

pentru  fiecare  parametru  până  în  2013,  corelat  cu  programul  de  

conformare  stabilit  de  comun  acord  cu  UE ; 

b) sursele de  finanţare  considerate  pentru  fiecare sector  să  fie  în  

conformitate  cu  toate  cerinţele,  eşalonat  pe  surse  şi  pe  ani  până  în  

2013 ; 

c) sursele  de  finanţare  considerate  pentru  fiecare  proiect  de  investiţii  

detaliat  pe  surse  şi  pe  ani  până  în  2013; 

d) măsurile  pe  care  Consiliul  Local  Săuceşti,  doreşte  să  le  implementeze  

în  programul  propus. 

 

   Planurile  de implementare  a  strategiei  proprii  privind  accelerarea  

dezvoltării  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  adoptate  la  nivel  local,  

vor  ţine  seama  de termenele  prevăzute planurile  de  implementare  a  acquis-

ului  comunitar  şi  de  termenele  stabilite  cu  autorităţile  administraţiei  publice  

centrale . 

 

  Planurile  de  implementare  vor  face  parte  din  strategia  proprie  pe  care  

Consiliul  Local  Săuceşti, a  elaborat-o  pentru  accelerarea  dezvoltării  serviciilor  

comunitare  de  utilităţi  publice. 

 

  Trimestrial,  Consiliul  Local Săuceşti , va trimite raportul  comparti- 

Mentului  de  moniotorizare  de  la  nivelul  consiliului  judeţean  şi  instituţiei  

prefectului  în  care  va  descrie  stadiul  şi  progresele  obţinute  în  implementarea  

strategiei,  comparând  prevederile  planului  de  implementare  cu  rezultatele  

concrete  obţinute. 
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             7.2. Monitorizarea  strategiei  locale 

              

7.2.1.  Procesul  de  monitorizare  a  serviciului  public  prin 

           implicarea  cetăţeanului 

        Este  pentru  prima  oară  când  cetăţenii, în  calitate  de  beneficiari  ai  

serviciilor  publice  sunt  invitaţi  să  urmărească  calitatea  serviciilor  pe  care  le  

plătesc. Serviciile  publice ca : alimentarea  cu  apă,  canalizare,  alimentarea  cu  

gaz  metan,  sistemul  de  încălzire  centrală,  salubritatea,  alimentarea  cu energie  

electrică,  iluminatul  public,  transportul  urban  de călători,  sunt  destinate  

cetăţenilor.  Indiferent  dacă  sunt  plătite  direct  de  cetăţean  pe  baza  unui 

contract  individual  sau  colectiv ( prin  asociaţia de  proprietari )  sau  dacă  sunt  

plătite  din  bugetul  local,  beneficiarul  final  al  acestor  servicii  este  cetăţeanul.   

El  este  cel  care  cere  calitatea  pentru  banii  plătiţi. 

       Autoritatea  Naţională  de  Reglementare  pentru  Servicii  de  Gospodărire  

Comunală  este  organismul  care  emite  legile  privitoare  la  serviciile  publice  şi  

asigură  standardizarea  procedurilor  de  prestare  şi  măsurare  a  calităţii  

serviciilor  publice.  Calitatea  serviciilor  publice  este  controlată  şi  de  alte  

instituţii  printre care  :Direcţia  de  Sănătate  Publică,  Garda  de  Mediu,  Oficiul  

pentru  Protecţia  Consumatorului. 

       Urmărirea  calităţii  serviciilor  prin  implicarea  voluntară  a  cetăţenilor  este  

o  metodă  sigură  şi  simplă  de  a  îmbunătăţi  performanţa  prestatorilor,  a  

controla  costurile  şi  de  a  face  administraţia  publică  mai  responsabilă  şi  mai  

eficientă.                                                          

       Scopul  acestuia  este  participarea  cetăţenilor  la  configurarea  serviciilor  

publice  de  care  beneficiază,  prin  monitorizarea  îndeplinirii  condiţiilor  de 

calitate,  semnalarea  neregulilor  şi,  dacă  este  cazul,  amendarea  regulamentului  

local  de  salubrizare. Până  ajunge  la  acest  nivel  de  implicare  însă,  cetăţenii  

trebuie  să  aibă  acces  la  un  minimum  de  informaţii  despre  ceea  ce  vor  

monitoriza, astfel  încât  să  participe  la  dezbaterea  publică  referitoare  la  

Regulamentul  Local  de  Salubrizare  în  deplină  cunoştinţă  de  cauză. 

       Aşadar,  se  disting  obiective  ale  procesului  prin  implicarea  cetăţeanului,  

fiecare  concretizat  prin  rezultate  şi  produse  specifice : 

 

 informarea  cetăţenilor,  printr-o  campanie  de  informare-educare  în  

privinţa  caracteristicilor  utilităţii  publice, 

 implicarea  cetăţenilor  în  aprecierea  acestei  utilităţi  publice  prin 

monitorizarea  directă  a împlinirii  condiţiilor  de  calitate  pentru  

serviciul  prestat. 
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7.2.2. Procesul  de  monitorizare  a  serviciului  public  prin   

           implicarea  autorităţii  locale 

 

       La  nivelul  Consiliului  Local  Săuceşti,  funcţia  de  monitorizare  şi  evaluare  

va  fi  asigurată  de  ULM  din  cadrul  primăriei.Paşii  măsurabili  sunt  cuprinşi  în  

planul  de  măsuri  şi  acţiuni  pentru  monitorizarea  şi  implementarea  strategiei  

locale  pentru  accelerarea  dezvoltării  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice 

(anexa 2). 

        Unitatea  locală  de  monitorizare – ULM-  va  pregăti  trimestrial  rapoartele  

de  monitorizare  şi  evaluare  pentru  fiecare  tip  de  serviciu  comunal  de  utilităţi  

publice  şi  le  va  transmite  următoarelor  entităţi  în  maximum  45  de  zile  de  la  

sfârşitul  trimestrului : 

a) consiliului  local ; 

b) biroului  de  monitorizare  de  la  nivelul  consiliului judeţean, instituţiei  

prefectului ; 

c) altor  entităţi,  dacă  este  cazul. 

  Raportul  trimestrial va  prezenta  performanţele  procesului de imple- 

mentare  şi  va  cuprinde  două  seturi  de  date : 

a) informaţii  corespunzătoare  trimestrului  încheiat ;                                                            

b) informaţii  cumulate,  corespunzătoare  trimestrelor  parcurse  din  anul  

respectiv. 

   Compartimentele  de  monitorizare  de  la  nivelul  consiliului  judeţean  şi  

instituţiei  prefectului vor  colecta  toate  rapoartele  şi  vor  centraliza  

informaţiile  la  nivel  judeţean  după  care  vor  fi  transmise  Unităţii  Centrale  

de  monitorizare  la  nivelul  Ministerului  Internelor  şi  Reformei  Administrative  

nu  mai  târziu  de  45  de  zile  de  la  sfârşitul  trimestrului  respectiv. 

     Orice  schimbare  în  cadrul  strategiei  locale,  realizate de  către  autorităţile  

administraţiei  publice  locale,  vor  fi  comunicate  Unităţilor  Centrale  şi  

judeţene  de  monitorizare, în  maximum  30  zile  după  aprobarea  acestora. 

      Pe  baza  rapoartelor  de  evaluare,  Comitetul  de  monitorizare  poate  

propune  schimbări  în  Strategia  Naţională  privind  accelerarea  dezvoltării  

serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice. 
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                                 ACRONIME  UTILIZATE 

 

 APM           Agenţia  pentru  protecţia  mediului 

ANRSC        Autoritatea  de Reglementare pentru Serviciile Publice de 

                       Gospodarie Comunală 

BEI               Banca Europeană de Investiţie 

BERD           Banca  Europeană de  Reconstrucţie şi  Dezvoltare 

BIRD            Banca  Internaţională  de  Reconstrucţie  şi  Dezvoltare 

BL                 Buget  Local 

CE                Consiliul  European 

CM               Comitet  de  Monitorizare 

DG                Direcţia  Generală 

IMA               Instalaţii  Mari  de Ardere 

ISO               Organizaţia  Internaţionala  pentru  Standardizare 

ISPA              Instrument  Structural  de  pre-Aderare 

l.e.                  Locuitori  echivalenţi 

MIRA             Ministerul  Internelor  şi  Reformei  Administrative 

MEFP            Ministerul  Economiei  şi  Finantelor  Publice 

MMDD          Ministerul  Mediului  şi  Dezvoltării  Durabile 

MMESF          Ministerul  Muncii,  Familiei şi Egalităţii  de  Şanse 

MSP               Ministerul  Sănătăţii  Publice 

POS                Programele  Operaţionale  Sectoriale 

PPP                Parteneriat  Public-Privat 

IFI                  Instituţii  de  Finanţare  Internaţionale 

INS                 Institutul   Naţional  de  Statistică 

PET               Ambalaje  din  Polietilena  Tereftalată 

PHARE          Ajutor  Pentru  Reconstrucţia Economică 

PNGD             Planul  Naţional  de  Gestionare  a  Deşeurilor 

SAPARD        Instrument  Special de Preaderare  pentru  Agricultură şi 

                       Dezvoltare  rurală 

SIM                 Sistem  Integrat  de  Monitorizare 

UE                  Uniunea  Europeană 

UCM              Unitatea  Centrală  de  Monitorizare 

ULM               Unitate  Locală  de  Monitorizare    
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                                                                                                         ANEXA  3 

 

             Cadrul  legislativ  al  fundamentării  STRATEGIEI  LOCALE    

PRIVIND  ACCELERAREA  SERVICIILOR  COMUNITARE  de    

UTILITĂŢI  PUBLICE 

 

HOTĂRÂRE GUVERNULUI ROMÂNIEI  nr. 246  din  16 .02.2006  pentru  

aprobarea STRATEGIEI  NAŢIONALE  privind  accelerarea  dezvoltării  

serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice 

 

CALITATEA  APEI 

 

o Directiva  nr. 91 / 271 / EEC  privind  epurarea  apelor  uzate; 

Hotărârea  de  Guvern  nr. 188 / 2002  pentru aprobarea  unor     

norme  privind  condiţiile  de  descărcare  în  mediul  acvatic  a  

apelor  uzate (M.Of. 187 din 20 martie 2002); 

o Directiva  nr.75/440 /EEC  privind  calitatea  cerută  apelor  de  

suprafaţă  destinată  prelevării  de  apă  potabilă; 

o Ordinul  MAPM  nr.  377 / 2001  privind  aprobarea  obiectivelor  

de  referinţă  pentru  calitatea  apelor  de  suprafaţă; 

o Hotărârea  Guvernului  100 / 2002  pentru  aprobarea  Normelor  

de  calitate  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească  apele  de  

suprafaţă  utilizate  pentru  potabilizare  şi  a  Normativului  

privind  metodele  de  măsurare  şi  frecvenţa  de  prelevare  şi  

analiză  a  probelor  din  apele  de  suprafaţă  destinate  producerii  

de  apă  potabilă (M.Of.  din19.02.2002); 

o Directiva  nr.  91 / 696 /EEC  privind  protecţia  apelor  împotriva  

poluării  cauzate  de  nitraţii  din  sursele  agricole; 

o Ordinul  MAPM  nr. 740 / 08.08.2001  pentru  aprobarea  

componentei  nominale  a  Comisiei  pentru  aplicarea  Planului  

de  acţiune  pentru  protecţia  apelor  împotriva  poluării  cu  

nitraţi  proveniţi  din  surse  agricole; 

o Ordinul  comun  al  MAPM  şi  MAAP  nr.  452 / 2001  şi  

105951 /2001  pentru  aprobarea  regulamentului  de  organizare  

şi  funcţionare  a  Comisiei  şi  a  grupului  de  sprijin  pentru  

aplicarea  acestui  plan ( M. Of  296  din  iunie  2001);                                              

o Ordinul  MAPM  nr.  918  din  8  octombrie  2002  pentru  

aprobarea  Codului  bunelor  practici  agricole  pentru  uzul  

fermierilor; 
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o Directiva  nr. 76 / 464 / Eec  privind  poluarea  cauzată  de  

anumite  substanţe  periculoase  deversate  în  mediul  acvatic  al  

Comunităţii (  şi  cele  7  Directive  „fiice”); 

o Hotărîrea  Guvernului  nr  118 / 2002  privind  aprobarea  

Programului  de  acţiune  pentru  reducerea  poluării  mediului  

acvatic  şi  a  apelor  subterane,  cauzată  de  evacuarea  unor  

substanţe  periculoase ( M. Of. 132  din  20  februarie  2002); 

o Legea  nr.  458 / 2002  privind  calitatea  apei  potabile ( M.Of.  

552 / 29.07.2002); 

o Directiva  Cadru  privind  Apa  nr.  2000 / 60 / EEC; 

o Ordinul   MAPM  nr.  913  din  15  oct. 2001  privind  aprobarea  

conţinutului  cadru  al  Planului  de  gospodărire  a  apelor  pe  

bazin  hidrografic; 

o Ordinul  MAPM  nr.  1125  din  03.12.2002  pentru  aprobarea  

Comitetului  de  Coordonare  şi  Monitorizare  a  Implementării  

Directivei  Cadru  200 / 60 / CEE  şi  a  celorlalte  directive  din  

domeniul  apei – ordin  emis  pentru  implementare; 

o Directiva  nr.  80 / 68 EEC  privind  protecţia  apelor  subterane  

împotriva  poluării  cauzate  de  anumite  substanţe  periculoase; 

o Ordinul  Ministrului  Apelor  şi  Protecţiei  Mediului  nr.  1049  

din  13  noiembrie  2002  pentru  aprobarea  planului  de  măsuri  

pentru  eliminarea  sau  reducerea  riscului  de  poluare  a  apelor  

subterane. 

 

MANAGEMENTUL   DEŞEURILOR 

 

 Directiva  cadru  privind  Deşeurile  nr.  75 / 442 / EEC, amendată  de  

Directiva  nr.  91 / 156 / EEC; 

 Legea  nr. 426 / 2001 ( M.Of. 411 din  25 iulie  2001) pentru  aprobarea  

Ordonanţei  de  Urgenţă  nr. 78 / 2000  privind  regimul  deşeurilor, 

 Hotărârea  de  Guvern  123 /  2003  privind  aprobarea  Planului  Naţional  

de etapa  de  Gestionare  a  Deşeurilor; 

 Directiva  nr. 91 / 689 / EEC  privind  deşeurile  periculoase; 

 Directiva  nr. 87 / 101 / EEC  privind  uleiurile  uzate,  amendată  de  

Directiva  nr. 91 / 692 / EEC;                                               

 Hotărârea  de  Guvern  nr. 662 / 2001  (M. Of.  446  din  8 aug. 2001)  

privind  gestionarea  uleiurilor  uzate,  completată şi  modificată  de  

Hotărârea  de  Guvern  441 / 2002  (M. Of.  325  din  16 mai  2002); 
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 Directiva  nr. 91 / 157 / EEC  privind  bateriile  şi  acumulatorii  care  

conţin  anumite  substanţe  periculoase  şi  Directiva  nr. 93 / 86 /EC  

privind  etichetarea  bateriilor: 

 H.G.R.nr. 1057 / 2001  privind  regimul  bateriilor  şi  acumulatorilor  

care  conţin  substanţe  periculoase ( M. Of. 700  din  5  noiembrie  2001) 

 Directiva  nr. 99 / 31 / Ec  privind  depozitarea  deşeurilor; 

 Hotărârea  de  Guvern  nr.  162 / 2002  privind  depozitarea  deşeurilor ( 

M. Of. 164 din 7 martie  2002); 

 Ordinul  Ministrului Apelor  şi  Protecţiei  Mediului nr. 867 /  2002  

privind  definirea  criteriilor  care  trebuie  îndeplinite  de  deşeuri  pentru  

a  se  regăsi  pe  lista  specifică  a  unui  depozit  şi  lista  naţională  de  

deşeuri, 

 Directiva nr.  95 / 59 / EC  privind  eliminarea  bifenililor şi  trifenililor  

policloruraţi  (PCB  şi  PCT), 

 Hotărârea  de  Guvern  nr.  856 / 2002  privind  evidenţa  gestiunii  

deşeurilor  şi  pentru  aprobarea  listei  cuprinzând  deşeurile,  inclusiv  

deşeurile  periculoase (M. Of. 659 din  7 septembrie  2002), 

 Regulamentul  nr. 259 / 93  privind  controlul  transporturilor  deşeurilor  

în,  dinspre  şi  înspre  CE.      

               

ILUMINATUL  PUBLIC 

 

 Legea  nr.  230 / 2001  a  serviciului  de  iluminat public, 

o *    Legea  nr. 475 / 2003   pentru  aprobarea OG  Nr. 42/ 2003 

 privind  organizarea  şi  funcţionarea  serviciilor  de  iluminat  public, 

 

TRANSPORTUL  PUBLIC 

 

 Ordonanţa  de  guvern  nr.86/2001  privind  serviciile  de  transport  

public  local  de  călători, 

 Legea  nr. 284 /2002  pentru  aprobarea  OG nr.86 / 2001  privind  

serviciile  de  transport  public  de  călători, 

 Legea  nr. 92 /2007  a  serviciilor  de  transport  public  local. 

 

 

        


