Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT
HOTARARE
privind aprobarea Strategiei locale pentru accelerarea dezvoltarii
serviciilor comunitare de utilitati publice a orasului Tirgu Neamt
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 art. 9 alin (1) a serviciilor
comunitare de utilit i publice,
Examinând expunerea de motive nr. 4346 /20.02.2009 a primarului
localit ii;
V zând raportul de specialitate al Compartimentul Control Comercial,
Avizare Mediu, Transporturi precum si rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate;
În temeiul art. 36 al. (2) lit. d) si al. (6) lit. a) pct.14, precum si al art. 45
alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicat ,
cu modificarile si completarile ulterioare;
HOT R

TE

Art. 1 - Se aprob Strategia locala pentru accelerarea dezvoltarii
serviciilor comunitare de utilitati publice a orasului Tirgu Neamt, potrivit
anexei la prezenta hot râre, parte integranta a acesteia;
Art. 2 - Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hot râri.
Nr. 20
din 27.02.2009
Presedinte de sedinta,
Consilier: Cojocariu Vasile
Contrasemneaza,
Secretar,
jr. Laura Elena Maftei
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HCL 20 din 27.02.2009

CONSILIUL LOCAL AL ORA ULUI TÎRGU NEAM

STRATEGIA LOCAL PRIVIND ACCELERAREA
DEZVOLT RII SERVICIILOR COMUNITARE DE
UTILIT I PUBLICE
ORA UL TÎRGU NEAM
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1. INTRODUCERE
Serviciile comunitare de utilit i publice au o contribu ie esen ial la dezvoltarea
durabil a comunita ii locale, condi ionând dezvoltarea economico-social a acesteia
printr-o repartizare echilibrat , echitabil i ra ional a resurselor pe tot teritoriul s u. Ele
reprezint una din expresiile de autonomie ale colectivit ilor locale i un mijloc pu ernic de
care aceasta dispune pentru a servi interesul general. Totodat ele contribuie la p strarea
coeziunii sociale deoarece furnizeaz presta ii cu caracter social si asigur punerea in
practic a politicilor de asisten social hotarîte la nivel na ional sau local.
Serviciile comunitare de utilit i publice sunt acele servicii publice de interes local,
jude ean sau regional organizate în urma unui larg acord social exprimat printr-o decizie
democratic adoptat de autorit ile administra iei publice locale competente - la nivelul
unit ilor administrativ-teritoriale în beneficiul locuitorilor acestora i care func ioneaz sub
conducerea sau coordonarea, responsabilitatea i controlul autorit ilor administra iei
publice locale, în baza unor reguli specifice care trec dincolo de regulile obi nuite
aplicabile altor servicii: universalitate, continuitate, adaptabilitate, accesibilitate,
transparen , i, prin care se asigur urm toarele utilit i:
alimentarea cu ap ;
canalizarea i epurarea apelor uzate;
colectarea, canalizarea i evacuarea apelor pluviale;
salubrizarea localit ilor i managementul de eurilor solide;
alimentarea cu energie termic în sistem centralizat;
transportul public local;
iluminatul public;
Serviciile de utilit i publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori,
care asigur nemijlocit gestiunea propriu-zis a serviciilor, precum i administrarea i
exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora. Sistemele de utilit i publice
sunt parte componen ai a infrastructurii tehnico-edilitare a unit ilor administrativ teritoriale,
sunt bunuri de interes i folosin public i apar in domeniului public ori privat al unit ilor
administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al propriet ii publice sau private a
acestora, dup caz.
Serviciile de utilit i publice se organizeaz
i se administreaz cu respectarea
prevederilor legale în vigoare privind administra ia public local , descentralizarea
administrativ
i financiar , dezvoltarea regional , finan ele publice locale i cu
respectarea principiilor:
autonomiei locale;
descentraliz rii serviciilor publice;
subsidiarit ii i propor ionalit ii;
responsabilit ii i legalit ii;
asocierii intercomunitare;
dezvolt rii durabile i corel rii cerin elor cu resursele;
protec iei i conserv rii mediului natural i construit;
asigur rii igienei i s n t ii popula iei;
administr rii eficiente a bunurilor din proprietatea public sau privat a unit ilor
administrativ-teritoriale;
particip rii i consult rii cet enilor;
liberului acces la informa iile privind serviciile publice.
Sectorul serviciilor comunitare de utilit i publice a suferit transform ri majore în
ultimii ani, atât din punct de vedere tehnic cât i organizatoric. Atât programele de
guvernare cât i Strategia Economic a României pe termen mediu i lung au eviden iat
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importan a serviciilor comunitare de utilit i publice i rolul lor în procesul de ridicare a
calit ii vie ii.
Serviciile comunitare de utilit i publice joac un rol capital pentru îmbun t irea
calit ii vie ii tuturor cet enilor i pentru lupta împotriva excluderii sociale i izol rii. inând
cont de importan a lor pentru economie i pentru producerea de alte bunuri i servicii,
eficien a i calitatea acestora constituie un factor de competitivitate i realizare a coeziunii
economico-sociale, în special datorit faptului c permit atragerea investi iilor în regiuni
mai pu in favorizate. Furnizarea de servicii comunitare de utilit i publice publice într-o
manier performant i nediscriminatorie constituie, la rândul s u, o condi ie pentru o mai
bun integrare economic în Uniunea European . în plus, aceste servicii alc tuiesc un
stâlp al cet eniei europene, deoarece se num r printre drepturile cet enilor europeni i
ofer o posibilitate de dialog cu autorit ile publice, în cadrul unei bune administr ri.
Serviciile comunitare de utilit i publice se afl în centrul dezbaterii politice, în
special din perspectiva rolului pe care îl joac autorit ile publice într-o economie de pia
i anume, pe de o parte, acela de a veghea la bun func ionare a pie ei i pe de alt parte,
de a garanta interesul general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cet enilor
i conservarea bunurilor publice atunci când pia a nu reu e te s o fac .
În contextul actual, domeniul serviciilor comunitare de utilit i publice este una din
preocup rile majore ale autorit ilor administra iei publice, atât la nivel central cât i la
nivel local, întrucât aceast activitate are o important dimensiune social i un rol esen ial
pentru men inerea i consolidarea coeziunii sociale, pentru asigurarea dezvolt rii durabile
a localit ilor.
Strategia na ional privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i
publice, a a cum acestea sunt definite în legisla ia în vigoare, are ca obiectiv fundamental
îndeplinirea angajamentelor care vizeaz domeniul serviciilor comunitare de utilit i
publice pe care România i le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea European .
Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilit i publice plaseaz
serviciile comunitare de utilit i publice în sfera activit ilor de interes economic general
i încearc s alinieze aceste servicii la conceptul european, având la baz urm toarele
obiective fundamentale:
Descentralizarea serviciilor publice i cre terea responsabilit ii autorit ilor locale
cu privire la calitatea serviciilor asigurate popula iei;
Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de baz (alimentare cu ap ,
canalizare, salubrizare) i cre terea gradului de acces a popula iei la aceste
servicii;
Restructurarea mecanismelor de protec ie social a segmentelor defavorizate ale
popula iei i reconsiderarea raportului pre /calitate;
Promovarea principiilor economiei de pia

i reducerea gradului de monopol;

Atragerea capitalului privat în finan area investi iilor din domeniul infrastructurii
locale;
Institu ionalizarea creditului local i extinderea contribu iei acestuia la finan area
serviciilor comunale;
Promovarea m surilor de dezvoltare durabil ;
Promovarea parteneriatului social i preg tirea continu a resurselor umane.
Cu privire la evolu ia actual a serviciilor comunitare de utilit i publice, aceasta
poate fi caracterizat astfel:
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Sectorul trece printr-o perioad
European ;

de schimb ri majore în întreaga Uniune

Deschiderea pie ei serviciilor i globalizarea sunt dou provoc ri de mare
actualitate, la care fiecare ar membr sau în curs de aderare, trebuie s dea un
r spuns;
Se con tientizeaz tot mai mult dimensiunea social a serviciilor comunitare de
utilit i publice i impactul pe care acestea îl au asupra coeziunii sociale;
In
rile unde a fost deschis pia a i s-a trecut la privatizarea serviciilor
comunitare de utilit i publice a fost necesar Înfiin area unor autorit i de
reglementare;
Se impune organizarea la nivel regional a serviciilor comunitare de utilit i publice;
Elaborat în baza prevederilor legislative europene i na ionale, Strategia local
privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice transpune la nivelul
ora ului Tg. Neam
obiectivele stabilite în documentele na ionale i regionale de
programare i planificare pentru perioada 2007-2013.
. Baza legal
Strategia a fost elaborat în deplin conformitate cu principiile i obiectivele
strategiilor i planurilor complementare i ale legisla iei române ti i europene, cu
respecatarea prevederilor H.G. nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei na ionale privind
accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice .
Scopul i limitele Strategiei locale
Elaborarea documentului strategic are ca principal obiectiv crearea cadrului
necesar pentru dezvoltarea durabil
i implementarea unui sistem de gestionare a
serviciilor de utilit i publice eficient din punct de vedere economic i ecologic , care s
r spund nevoilor colectivit ii locale
i s fie conform cu prevederile directivelor
europene .
Dimensiunea economico-social a serviciilor comunitare de utilit i publice i rolul
acestora în men inerea coeziunii sociale reclam i justific adoptarea i implementarea
unui set de m suri având ca obiectiv dezvoltarea durabil , atingerea standardelor Uniunii
Europene i eliminarea disparit ilor economico-sociale dintre diferite zone ale rii i
dintre mediile de locuit ..
În contextul implement rii angajamentelor asumate de România vizând serviciile
comunitare de utilit i publice , accesul la fondurile comunitare i cre terea capacit ii de
absorb ie a acestora a devenit o prioritate pentru Consiliul Jude ean Neam i pentru
Consiliul Local al ora ului Tg. Neam .
Strategia dore te s ofere cadrul general pentru dezvoltarea viitoare a proiectelor i
a programelor în domeniu i reprezint un instrument pe baza c ruia se poate ob ine
asisten a financiar i suport din partea Uniunii Europene.
Necesitatea unei strategii la nivel local se impune pentru a contribui la :
îmbun t irea gradului general de atractivitate a ora ului ;
reducerea disparit ilor de dezvoltare dintre ra ul Tg.Neam i alte localit i din
jude ul Neam ;
sprijinirea acelor zone aflate în pericol de a se decupla de la procesul de cre tere
economic ;
dezvoltarea zonelor urbane i rurale i a rela iei dintre acestea;
sprijinirea procesului de descentralizare administrativ i capacit ii de programare
i management la nivel local.
Accesarea fondurilor europene se bazeaz pe urm toarele principii-cheie:
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•

programarea - principiu care implic diagnosticarea situa iei existente,
formularea unei strategii multianuale integrate i coerente i definirea de
obiective concrete i fezabile;
• subsidiaritatea - principiu de baz a func ion rii UE, care se traduce prin
faptul c o autoritate superioar nu trebuie i nu poate prelua activit ile unei
autorit i inferioare, atât timp cât aceasta poate s ating scopul în mod
eficient (de aceea, fondurile structurale nu sunt direct alocate de Comisia
European , principalele priorit i ale unui program de dezvoltare fiind definite
de autorit i na ionale/regionale în cooperare cu Comisia European , iar
selec ia i managementul proiectelor r mân în responsabilitatea exclusiv a
autorit ilor na ionale/regionale);
• concentrarea resurselor - principiu care asigur direc ionarea celei mai mari
p r i a resurselor financiare pe câteva obiective prioritare c tre regiunile cu
cele mai critice situa ii economice i c tre grupurile sociale cele mai
dezavantajate;
• adi ionalitatea - principiu care implic faptul c asisten a furnizat de U.E.
este complementar celei asigurate de un stat membru (ajutorul comunitar
trebuie s fie suplimentar i nu un substitut pentru activit ile i cheltuielile
na ionale);
• parteneriatul - principiu-cheie care implic cooperarea strâns între Comisia
European
i autorit ile corespunz toare, na ionale/regionale/locale,
inclusiv parteneri economici i sociali.
Realizarea sistemelor integrate de alimentare cu ap , canalizare i epurare ape
uzate , de gestionare a de eurilor , dezvoltarea la nivel local i a celorlalte servicii de
interes public , prin realizarea de noi infrastructuri tehnico-edilitare sau modernizarea celor
existente reprezint o provocare pentru prezent i viitor, atât pentru autorit ile locale, cât
i pentru popula ia ora ului , respectiv a jude ului .
Aceste deziderate vor putea fi realizate prin ac iuni i m suri coerente ,
transparen decizional
i cre terea capacit ii de atragere , utilizare i absorb ie a
fondurilor europene .
Elaborarea unei strategii pe termen mediu i lung este oportun
i necesar dând
posibilitatea creion rii unor scenarii posibile de modernizare i dezvoltare a serviciilor
comunitare de utilit i publice locale. Aceasta contribuie în mare m sur la luarea unor
decizii majore cu privire la direc iile de ac iune în etapele ce vor urma . Principiul de baz
de la care s-a plecat în structurarea acestei strategii este de a se crea acele condi ii de
calitate european la pre uri accesibile,existen a consumatorilor determinând necesitatea
serviciului, i nu invers .
Orizontul de timp
Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i a
fost elaborat pentru perioada 2007-2020 , se aprob prin Hot râre a Consiliului Local al
ora ului Tg.Neam i se revizuie te periodic în conformitate cu progresul tehnic i cerin ele
obiective rezultate ca urmare a procesului de monitorizare i evaluare.
.
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2. PREZENTARE GENERAL
TÎRGU NEAM

A ORA ULUI

2.1. CADRUL NATURAL
2.1.1. DATE GEOGARAFICE
Din punct de vedere geografic, ora ul Tîrgu Neam este asezat în partea centralestic a României, în Depresiunea Neam (Ozana-Topoli a), pe cursul mijlociu al râului
Neam (Ozana), la o al itudine de circa 360 m, marcând locul de spintersec ie a
coordonatelor geografice : 47°12’ latitudine nordic si 26°21’ longitudine estic , fiind cu
aproximativ 250 km mai aproape de Polul Nord decât de Ecuator.
Pe harta jude ului Neam , ora ul este situat în partea de nord-est, în aval de
confluen a râului Nem i or cu râul Neam (Ozana), la o intersec ie de drumuri mari si
circulate, de mare importan economic , turistic i strategic .

2.1.2 LIMITE , SUPRAFA

, C I DE COMUNICARE

Ora ul se învecineaz cu urm toarele unit i administrativ teritoriale : în partea de
nord se învecineaz cu comuna Râuce ti, la vest cu comuna Vân tori-Neam , la sud-est
cu comuna Petricani i la est cu comuna Timise ti.
Suprafa a ora ului Tîrgu Neam , - inclusiv localita ile componente: Humule ti,
Humule tii Noi si Blebea - este de 4731 ha , din care 2002 ha teren arabil, 1009 ha p uni,
250 ha p duri, 121 ha livezi si 1349 ha intravilan.
Ora ul este situat la o intersec ie de drumuri NA IONALE, jude ene i comunale
dup cum urmeaz : D15B Poiana Teiului –Criste ti, DN15C Piatra Neam -Vadul Moldovei,
DJ 155I Tîrgu Neam – Tupila i, DC 7 Tîrgu Neam – R ucesti - Ungheni si DC 171Tîrgu
Neam – Oglinzi – R ucesti.
Tîrgu Neam se afl la o distan de 45 km de municipiul Piatra Neam , 120 km de
municipiul Ia i si 60 km de municipiul Suceava i din anul 1986 beneficiaz de gar , fiind
legat de unul din principalele noduri de cale ferat , respectiv ora ul Pa cani.

2.1.3. RELIEFUL
De i suprafa a zonei ora ului Tîrgu Neam este relativ mic , îmbrac aspecte
variate ale reliefului, ca rezultat al unei evolutii paleogeografice de milioane de ani.
Relieful zonei ora ului Tîrgu Neam înglobeaza valea râului Neam (Ozana),
orientat VE, cu terasele i interfluviile (dealurile) de pe partea dreapt , iar pe stâng fiind
Culmea Ple ului.
A adar, relieful apare sub forma unei v i largi cu orientare aproape V-E, la baza
c reia este albia minor a râului Neam (Ozana), adesea despletit , limitat de o lunc
larg , de zeci sau chiar de sute de metri, având c tre nord o culme submontan destul de
falnic în contextul zonei – Culmea Ple ului, de pe panta c reia, dac privim c tre sud,
avem cele dou trepte de teras - destul de distincte i de largi – pe care este situat satul
Humule ti, trepte care culmineaz cu par ile cele mai înalte ale interfluviilor – dealurile
Movilelor c tre vest, Humule ti i Ocea care fac jonc iunea cu Dealul Boi tea c tre est.
Culmea Ple ului, privit în întregimea ei, apare ca un anticlinal format prin încre irea
scoar ei, cu înal imea maxim de 913 m i care descre te c tre sud-est..
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In dreptul ora ului înal imea cea mai mare a culmei este la Cerdac (Vf. Vân tori)
623 m, care domin maiestuos cu abruptul ei stâncos albia râului Neam (Ozana) cu
aproape 250 m, ceea ce îi d o not de masivitate i de pitoresc, amplificat de zidurile
Ceta ii Neam la vest i Monumentul “Vân torilor de Munte” în est. Aceast culme este
constituit din depozite miocene. Orizontul superior, de vârsta helvetian este vizibil în
profilele deschise din lungul râpelor (toren ilor) ce se g sesc pe versantul sudic.
Apele de iroire, în decursul timpului, au s pat v i destul de adânci, cu pante
pr pastioase pe care localnicii le-au numit foarte lapidar “rapi” sau “gropi”. Între acestea se
g sesc “dealuri” : Dealul Gol, Dealul Cetatii, Dealul lui Stan, s.a. La poalele versantului se
întâlne te o pânza continu de grohotis (chi oc) care în unele locuri dep e te 4 m (conuri
de dejectie, glaciesuri de contact i coluviale).
Cu excep ia acestor degrad ri, Culmea Ple ului este bine împ durit cu foioase i
conifere plantate, ceea ce-i d un aspect de codru. Vegeta ia de pe versantul sudic al
Culmei Ple ului face parte din zona de rezerva ie natural a ora ului Tîrgu Neam .
Lunca râului Neam (Ozana) reprezint un relief de acumulare, format din depozite
cuaternare, reprezentate prin roci detritice (pietri , bolovani , nisip si argil ).
Stratul aluvionar are o grosime de pâna la 6 m, sub care se g sesc depozite argilomarnoase. Lunca, bine dezvoltata, are directia aproape V-E cu o deschidere destul de
larg . în dreptul ora ului, l imea este de aproape 500 m, iar în dreptul confluen ei cu râul
Nem i or este de circa 1500 m, datorit u oarei colmat ri cu materiale aluvionare aduse
din cursul superior, la care se adaug materialele aluvionare aduse de toren i i apele de
iroire de pe versan ii laterali. Aceste materiale nu pot fi transportate, c ci panta este mic .
Diferen a de nivel este de 9 m la 1000 m lungime. La aceasta se adaug i debitul redus
al râului, mai tot timpul anului. În lunca larg a râului Neam se g sesc po iuni de relief cu
cu in l imea de circa 1-2 m deasupra luncii (terasa de lunc ), cu suprafa e mai mici sau
mai mari, acoperite cu vegeta ie caracteristic de lunc .
Terasele reprezint relief de tip sculpural de vârsta cuaternar , destul de extinse,
prezente numai pe partea dreapta a râului Neam (Ozana). Acesta se datoreaz faptului
c în cuaternar s-au produs mi c ri neotectonice cu caracter epirogenetic pozitiv.
Terasele sunt bine dezvoltate, fiind în num r de dou . Terasa de 2-6 m este mai
extins , având o la ime de circa 750 m. Terasa de 10-15 m este ceva mai îngust , având
o l ime medie de circa 500 m.
Terasele au constituit suportul pe care s-a dezvoltat ora ul Tîrgu Neam cu
suburbiile sale, intrunind condi ii favorabile pentru construc ii, agricultur , transporturi, s.a.
Dealurile din partea de sud a ora ului, cu în l imile de peste 400 m : Movilelor (440
m), Humule ti (410 m), Ocea (400 m), au la baza depozite helvetiene alc tuite din : argile,
marne, gresii, nisipuri. Aceste forma iuni ocup suprafe e relativ întinse, cu aspect pu in
fragmentat, cu pante domoale de 3° -10° i care numai excep ional dep esc 15° .
Versan ii acestor dealuri sunt modela i de procesele de versant, produse prin
u oare alunec ri de teren, eroziune toren ial
i superficial . La baza pantelor se
întâlne te o pânz continu de depunere format din materiale fine (luto-nisipoase) de
tipul glaciesurilor coluviale Dealul Boistea este situat pe latura SE a ora ului Tîrgu Neam ,
pe partea dreapta a râului Neam (Ozana) la ie irea din depresiune, în dreptul satului
Blebea. Este alcâtuit din depozite deltaice de vârst sarmatian-mediu bINe Individualizat,
cu al itudinea de 579 m. Versantul nordic este mai abrupt, datorit eroziunii pe vertical a
râului Neam (Ozana) pentru a- i crea o poarta de ie ire spre Moldova si, pe de alta parte,
datorit surp rilor i alunec rilor de teren. Dealul este bine împadurit, chiar si versantul
nordic, cu foioase, predominand stejarul. La poale, pe malul drept al râului Neam (Ozana)
se g se te satul Blebea, o mica suburbie a ora ului Tîrgu Neam , renumit prin crescâtorii
de oi, urma i ai celor veni i de peste mun i în secolul al XVIII-lea.
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In concluzie relieful, a a cum a fost prezentat, da posibilitatea, in cea mai mare
parte, dezvolt rii forma iunilor de p dure, livezilor, fâne elor i culturii plantelor agricole.

2.1.4. CLIMA
Pozitia ora ului Tîrgu Neam in Depresiunea Neam (Ozana-Topoli a), care este i
ad postit de Culmea Ple ului c tre N-NE, determin ca factorii climatogeni sa prezinte
particularita i specifice zonei, datorit al itudIini si dispunerii culmilor.
Ca urmare a u oarei expuneri a reliefului spre SE, unghiul de inciden a razelor
solare la amiaza variaza in medie între 66° 12’ la solsti iul de var i 19° 18’ la solsti iul de
iarn .
Temperatura medie multi anual este de +8,2°C. Luna cu temperatur medie cea
mai coborât este ianuarie, cu – 3,8° C, iar luna cu temperatura medie cea mai ridicat
este iulie, cu 19,5°C, rezultând o amplitudine termic anual de 23,2° C.
Aceste valori, dac sunt comparate cu datele sta iilor meteorologice învecinte, ne
arat c la Tîrgu Neam climatul este mai moderat, valorile fiind adesea cu câteva grade
mai ridicate fa de Valea Siretului i Podi ul Moldovenesc.
Analizând datele pentru lunile de iarn , tragem concluzia c iernile nu sunt atât de
reci pe cât s-ar putea crede., deoarece media multi anual ajunge doar la – 2,4 C.
Num rul zilelor de iarn cu temperatur de 0° C sau mai mic de 0° C este în medie 49.
Media temperaturilor pentru lunile de var este cuprins între +17,2 ° C i +20,3° C.
Num rul zilelor de var cu temperatur de 25°C i peste 25°C este în medie de 46,
iar a acelora cu temperatur de 30° C i peste 30° C (zile tropicale) este de 6, în medie pe
an.
Num rul zilelor f r înghe este în medie de 250 . Primele zile cu înghe apar
frecvent în a dou decad a lunii octombrie, iar ultimele zile cu înghe se înregistreaz
obi nuit în a dou decad a lunii aprilie.
Dinamica atmosferei la Tîrgu Neam are caracteristici neregulate in durat ,
frecvent , intensitate, directie si manifestare, prezentând un calm destul de pronun at
(32%); vânturile dominante sunt cele de NV (21%), urmate de cele de SV (12%);
intensitatea vânturilor este atenuat de Culmea Ple ului.
Viteza medie a vânturilor este de 4,5 m/s. Nebulozitatea are o valoare medie anual
de 5,9. în lunile de iarna nebulozitatea atinge valoarea de 6,6. în timpul verii, nebulozitatea
este mic , în lunile iulie 4,6 i în august 4,5.
In medie, pe an sunt 294 de zile cu soare, din care 64 sunt zile cu cerul complet
senin i 120 cu cerul par ial acoperit. Durata de str lucire a soarelui însumeaz circa 2000
ore pe an, cu o frecven mai mare în perioada lunilor aprilie-septembrie.
Precipita iile atmosferice înregistreaza o medie multi anual de 672 mm, cantitate
ce asigur necesarul biologic al plantelor, alimentarea pânzei freatice, reglementarea
scurgerilor hidraulice obi nuite i reglarea umidit ii atmosferice de joas altitudine.
Cele mai multe ploi cad la sfâr itul prim verii i la începutul verii, însumând 44% din
tot timpul anului.
Cele mai pu ine precipita ii cad în luna februarie, în medie 18,8 mm. Precipita iile
sub form de zapad încep s cad , de regula,în prima decad a lunii noiembrie. În lunile
ianuarie-februarie, stratul de zapad are o grosime ce variaz în medie între 10 i 20 cm,
men inându-se frecvent pân pe la jumatatea lunii martie.
Umiditatea relativ a aerului are o valoare medie anual de 76%. În luna iulie
oscileaz între 60 si 64 %, iar în luna ianuarie între 80 i 84%.
Astfel, putem conchide despre climatul ora ului Tîrgu Neam
i al zonei
înconjur toare c este temperat-continental, cu particularit i submontane, cu veri scurte i
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r coroase, toamne lungi i ierni blânde, f r vânturi puternice, cu aer curat, bogat în
particule de ozon, ceea ce îi confer o not specific de sta iune climateric .

2.1.5. HIDROGRAFIA

Aspectul actual al re elei hidrografice este rezultatul unei îndelungate evolu ii, a
unor necontenite prefaceri legate în primul rând de mi c rile tectonice, de varia iile
climatice suferite în decursul timpului i de activitatea de modelare a agen ilor esterni.
Râul Neam (Ozana), afluent pe dreapta al Moldovei, izvor te din zona montan a
flisului carpatic, de sub varful Halauca (1530 m), curge în zona depresiunii intramontane
Pipirig, apoi prin depresiunea subcarcatic Neam (Ozana-Topoli a), traversând ora ul de
la vest la est se vars în Moldova în aval de localitatea Timi e ti. În zona înalt prime te
ca afluen i mai principali, pe dreapta: Dolhe ti, Domesnic, Secu; iar în depresiune, pu in
mai în amonte de Tîrgu Neam , prime te pe stânga pârâul Nem i or (cel mai important
afluent) ce izvor te de sub vârful Chitigaia (1194 m).
Râul Neam (Ozana) având, în bun parte, o alimenta ie pluvio-nival i un bazin
cuprinz tor care se întinde în genere în sectorul montan, înregistreaz cre teri de debit în
perioada de primavar , odat cu topitul z pezilor din zona înalt i la începutul verii, când
se înregistreaz maximum de precipita ii în zon .
În cursul mijlociu i cel inferior prezint o albie larg , cu firul apei despletit în mai
multe bra e, cu mari depuneri aluvionale de pietri i cu un debit de ap relativ constant. În
cursul inferior debitul scade considerabil, datorit infiltr rii apei în orizontul freatic i sub
acesta, din care sunt alimentate capt rile ce s-au facut în zona Timi e ti-Zvorone ti pentru
conducta de ap care alimenteaz ora ul Ia i i alte localit i de pe traseu.
Zona ora ului Tîrgu Neam se bucur de o pânz freatic destul de bogat , atât în
depozitele de lunc , cât i în cele de teras , adaugând c sunt nepoluate, au gust pl cut i
îndeplinesc toate condi iile unei ape potabile de foarte bun calitate.
În zona de lunc stratul agvifer se g se te la o adâncime de 0,5-2 m. Grosimea
medie a stratului de ap oscileaz cam între 2 si 3 m. Debitul apei freatice, m surat prin
pomp ri, oscileaz cam între 10 si 20 litri/s. Din aceast pânz , în amonte de Tîrgu
Neam , s-au f cut capt rile pentru aduc iunea i alimentarea ora ului cu ap .
Izvoarele s rate din zona B ilor Oglinzi apar in apelor de stratifica ie care apar la
suprafa pe o linie corespunz toare forma iunii miocene cu sare, paralel cu linia
pericarpatic , în locuri unde depozitele aluviale lipsesc sau prezint grosimi mici. Aceste
izvoare au fost cunoscute din cele mai vechi timpuri i folosite în alimenta ie i în tratarea
sau chiar vindecarea unor boli.

2.2. FACTORI DE MEDIU
2.2.1. CALITATEA AERULUI

Principala surs de poluare în ora ul Tîrgu Neam o constituie depozitul de gunoi
menajer, prin emana ii din descompunerea de eurilor i arderea necontrolat a de eurilor
.
Calitatea atmosferei este afectat de poluan i de tip industrial, în zona Bariera, de la
C V S PROD (dep iri la solven ii organici).
Sursele urbane cele mai importante care afecteaz calitatea atmosferei reprezint
traficul rutier în general, i în mod special traficul greu (lipsa unei oseli ocolitoare pentru
traficul greu).
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2.2.2. CALITATEA APEI
Alimentarea cu ap potabil din sursa subteran

Captare ap Lunca- Vân tori:
sursa de ap - subteran;
volum util în acumul ri – 3000 mc.;
frontul de captare al aliment rii cu ap este compus dintr-un numar de 19
de pu uri forate (din care 11 sunt în func iune) în adâncime medie de 8 m i
un cheson.
Captarea de ap Preu e ti- Timise ti
sursa de ap - subteran;
volum util în acumul ri – 5000 mc.;
frontul de captare al aliment rii cu ap este realizat printr-un dren cu o
lungime de 1600m,executat din tuburi de beton armat cu diametrul de
1000 mm , la adâncimea de 6.5 m.
Analizele de calitate a apei brute se fac în laboratorul de ap potabil , pentru
parametrii chimici iar pentru parametrii bacteriologici, analizele de calitate sunt efectuate
de c tre Laboratorul Directiei de S n tate Public Neam .
Frecven a de prelevare pentru ap potabil la ie irea din sta ia de captare Lunca –
Vân tori- 1 prob / s pt mana pentru parametrii chimici i 2 probe pe luna pentru
parametrii bacteriologici
In ultimii 5 ani nu s-au înregistrat modific ri la parametrii de calitate ai apei brute,
nici extreme nefavorabile.
Analizele de calitate a apei potabile se fac în laboratorul de ap potabil , pentru
parametrii chimici de calitate prevazuti în Anexa nr.2 la Legea 458/2002 privind
monitorizarea de control i audit iar pentru parametrii bacteriologici, analizele de calitate
sunt efectuate de c tre Laboratorul Direc iei de S n tate Public Neam .
Analizele de calitate a apei potabile brute se fac conform cu un program de
monitorizare , avizat de c tre Direc ia de S n tate Public Neam .
.

2.2.3. SOLUL
Reparti ia în teritoriu a principalelor tipuri i subtipuri de soluri este condi ionat de
factorii climatici, de relief i antropici: volumul edafic util, compactarea, panta terenului,
toate acestea se reg sesc în formula unit ii de sol. Caracteristice pentru zona
Subcarpa ilor Moldovei sunt solurile brune de p dure tipice sau cu diferite grade de
podzolire.
În zona ora ului Tîrgu Neam predomin solurile podzolite brune argilo-iluviale, care
se g sesc în acela i areal cu solurile brune de p dure din care au evoluat. Subtipurile de
sol prezente în zona sunt: solurile brune podzolite, soluri brune-galbui podzolite i soluri
brun-montane podzolite.
Solurile brune podzolite se caracterizeaza sunt s race în humus, iar cele podzolite
sunt i acide. Toate aceste tipuri sunt sarace în azot, fosfor, potasiu i microelemente.
Astfel de soluri sunt prielnice unui numar mic de plante, îndeosebi pentru grâu, secar ,
orz, porumb, cartofi, trifoi, mazare, fasole, radacinoase i în de fibre. Necesit o fertilizare
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mai puternic cu gunoi de grajd în doze mari, turba la intervale de 2-3 ani sau
îngr
minte verzi.
Resurse ale solului
existen a unor pânze bogate de ap potabil i a unor izvoare cu ap
s rat , folosit înca din neolitic pentru ob inerea s rii prin evaporare;
existen a în apropiere a unor importante resurse naturale (p duri i
p uni), favorabile dezvol rii me te ugurilor i cre terii animalelor.

2.2.4. SPA II VERZI I SALUBRIZARE
Ora ul Tîrgu Neam are o suprafa de 56866 mp spa ii verzi, dispus astfel:
Parc Cetate : 24434 mp
Gr dina Public : 7400 mp
Parc Ion Creang : 1843 mp
Scuar-jandarmerie str. Mihai EmINescu : 1100 mp
spa ii între blocuri locuin e : 18350 mp
jardinière-scuar bloc M15 : 250 mp
scaur-jardiniere tefan cel Mare : 1527 mp
str. Cuza Voda, Petru Rare , curte sera-cimitir : 1962 mp
Din aceste suprafe e, 9122 mp sunt arabile, plantate cu flori diferite.
Activitatea de salubritate are în vedere executarea lucrarilor specifice anotimpului
pe o re ea de c i rutiere de 72.096 mp carosal i 62.388 mp trotuare.

De euri urbane

2.2.5. MANAGEMENTUL DE EURILOR

Serviciul de salubritate în ora ul Tîrgu Neam este realizat de Serviciul Public
Salubritate, Sera, Spa ii-Verzi din cadrul Prim riei ora ului, i de c tre Serviciul de
salubritate al S.C. Acvaterm S.A. Tîrgu Neam .
Depozitarea final a de eurilor menajere se face pe un teren în suprafa de
40.000mp, în prezent par ial împrejmuit. Depozitarea de eurilor se realizeaz necontrolat
prin simpla stivuire, f r nici un fel de sortare (cu excep ia PET-urilor), neutralizare.
Colectarea de eurilor menajere de la popula ie se efectueaz neselectiv, ele ajung pe
depozit ca atare, amestecate, astfel pierzându-se o mare parte a poten ialului lor util
(hârtie, sticl , metale, materiale plastice).
Pân în anul 2012 actualul depozit pentru de euri va fi închis i monitorizat 30 de
ani.
Strategia jude ului Neam prevede c la Tîrgu Neam se va construi o Sta ie de transfer
pentru de euri. Prim ria a in iat în acest sens un proiect “ECO management Tîrgu Neam ”
ce a fost depus la Agen ia Nord-Est pentru Schema de Finan are nerambursabil ”Schema
de investi ii pentru Proiecte Mici de Gestionare a De eurilor” (Faza extins ).

De euri industriale

De eurile de tip industrial sunt interzise pentru depozitare în depozitul or enesc.
Agen ii economici au obliga ia recicl rii de eurilor: din prelucrarea lemnilui, de eurile
textile.

De euri speciale spitalice ti

De eurile speciale ce provin din instrumentarul spitalicesc( fa e, obiecte ascu ite,
fragmente umane) sunt încinerate în Crematoriul Spitalului Or enesc în instala ii dep ite
tehnologic.
De eurile menajere spitalicesti sunt depozitate în depozitul or enesc.
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De euri zootehnice

Cantit ile de dejectii animaliere rezultate din unit i de cre tere a animalelor în
sistem ferm , au sc zut în ultimii ani semnificâtiv, datorit diminu rii efectivului de
animale.

2.2.6. ZGOMOTUL

Principala surs de poluare sonor este traficul rutier, în special traficul greu. Nu
sunt dep ite limitele admise în nici o zon a ora ului.
Alte surse de poluare sonor de tip îndustrial: poluarea produs din prelucrarea
primar a lemnului de la Cibeit, Euroforest Exim (zona pod Humule ti).

2.2.7. EDUCA IA ECOLOGIC

În ora ul Tîrgu Neam sunt un num r de 6 voluntari ecologici înscri i la Garda de
Mediu a jude ului Neam care au un rol foarte important în implicarea societ ii civile în
solu ionarea problemelor de protec ia mediului la nivelul ora ului.
Educa ia ecologic are ca scop dezvoltarea unei mentalit i adecvate a comunit ii,
evaluarea cu realism a problemelor de mediu, stabilirea priorit ilor i elaborarea
strategiilor corespunz toare de rezolvare a acestora.
Con tientizarea popula iei asupra impactului asupra activit ilor antropice asupra
mediului i schimbarea comportamentului fiec rui cet ean în sensul conserv rii resurselor
regenerabile i neregenerabile, a recicl rii de eurilor, a protejarii naturii, a utilizarii
mijloacelor de transport ecologice este o component esen ial a procesului de dezvoltare
durabil .
Educa ia ecologic este justificât de urm toarele aspecte:
educa ia ecologic trebuie promovat la toate nivelele de administrare i de virs ;
formarea comportamentului i a deprinderilor adecvate fa de mediu trebuie s
înceap s se desfasoare în mod sistemetic în gr din e i coli. În acest sens un
aport important il au cadrele didactice care trebuie s fie con tiente de influen a i
rolul lor formator.
programele de mediu desf urate sau ce se vor desf ura în ora ul Tîrgu Neam
pot fi durabile doar printr-un program de educa ie ecologic comunitar menit s
schimbe mentalit i i s creeze constiin e.

2.2.8. RESURSE ENERGETICE

Ora ul Tîrgu Neam este alimentat cu energie electric din Sta ia de transformare
110/20/04 KV care este amplasat în imediata vecin tate a S.C. CETATEA S.A., la doar 1
km de ora , prin lINiile LES 20/04 KV PT62, LEA 20/04 PT12, LEA 20/04 KV PT32 SI LEA
20/04 KV PT68,
Localitatea Humule ti este alimentat din LEA 20/04 Tîrgu Neam – Pluton, iar
localitatea Blebea din LEA 20/04 Tîrgu Neam – Timise ti.

2.2.9 ZONE I OBIECTIVE CU VALOARE DE PATRIMONIU I DE
ATRAC IE TURISTIC

In ora ul Tîrgu Neam exist monumente de arhitectur cu valoare pentru
patrimoniul cultural NA IONAL:
CETATEA NEAM (sau CETATEA NEAM ULUI) este nominalizat în Lista
Monumentelor Istorice (1991) i în Lista aprobat prin HG nr.1160/1955 la ‘‘Monumente de
arhitectur ’’. Obiectivul face parte din grupa de monumente de categoria A, fiind cuprins i
în Legea nr. 5/06.03.2000 privind PATN, sectiunea III - zone protejate, anexa III.
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Cetatea Neam reprezint , al turi de Cetatea de Scaun a Sucevei, fortifica ia cea
mai bine p strat din Moldova, ca exemplu al concep iei strategice de la sfar itul secolului
al XIV-lea, dar i al sistemului unitar de ap rare a arii, des v r it în timpul domniei lui
tefan cel Mare. Cetatea Neam va intra într-un amplu program de reabilitare. Obiectivul
general al proiectului este reabilitarea infrastructurii de turism cultural-istoric în vederea
sprijinirii dezvolt rii economice integrate a sectorului turistic i a celor conexe în regiunea
de Dezvoltare Nord- Est.
In fiecare an au loc la Tîrgu Neam “Zilele Cet ii Neam ”, o s rb toare de suflet a
oamenilor locului.
Muzeul de Istorie al ora ului Tîrgu Neam , a c rei cl dire a fost construit în anul
1852 cu ajutorul m nâstirilor Neam i Secu, în timpul lui Grigore Ghica. Destina ia ini ial
a fost de coala Domneasc , unde a înv at i Ion Creang , iar mai târziu a devenit
coala general nr. 2. Din 1977 în aceast cl dire func ioneaz muzeul ora ului i
totodat este declarat monument istoric.
Monumentul Vân torilor de Munte, ridicât în memoria primului Batalion de Vân tori
de munte, care a fost înfiin at la 3 noiembrie 1916, ca unitate de elit . Construc ia s-a
terminat în 1939 i au fost înmormanta i 196 eroi. Inaugurarea a avut loc la 28 iunie 1939
i au participat Regele Carol al II-lea i primul ministru din acea perioad , Armand
Calinescu. Monumentul are în componen vulturul din bronz, 4 cruci regale i cripta cu
oseminte. In fiecare an, la 3 noiembrie, anivers m “Ziua Vân torilor de Munte”.
Casa memorial “Ion Creang ”, unde s-a n scut i i-a petrecut anii copil riei
scriitorul Ion Creang . Organizat în casa copilariei povestitorului Ion Creang , muzeul din
Humule ti de ine o valoroas expozi ie permanent , reorganizat tematic Dup 1989,
completat cu un numar de 14 lucrari de grafic realizate de plasticianul Eugen Toru,
pentru ilustrarea edi iei din 1989 a “Amintirilor din copilarie”. Al turi de panouri fotodocumentare i de edi ii ale operei povestitorului român, c su a din Humule ti g zduie te
mobilier de epoca i inventar cultural. Anual, muzeul din Humule ti patroneaz
manifestarile “Zilele Creang ”, precum i activit i culturale – seri muzeale, expuneri cu
tema, conferin e, simpozioane organizate la sediul unit ii, la sediul Fundatiei Culturale
“Ion Creang ” din Tîrgu Neam sau la colile din localitate.
Unit ile de cazare i mas din Tîrgu Neam sunt reprezentate de :
Hotelul “Trust Doina”- este situat în centrul ora ului i are o capacitate de 30 de
camere dispuse pe 2 nivele, un restaurant i o teras . Sunt disponibile la ora
actual 10 camere si 2 apartamente. Hotelul este cotat “dou stele”
Motelul “Casa Arca ului” – situat la poalele Cet tii Neam ului, are circa 18 camere
dispuse pe dou nivele i un restaurant. Motelul este cotat “dou stele”.
Hotelul “Oglinzi” – situat la 4 km de ora , este înconjurat de dealuri, castani i
stejari magnifici, m rginind aleile din jurul hotelului. Sunt 22 de camere în cl direa
principal , dispuse pe dou nivele i un restaurant. Hotelul este cotat cu “o stea”.
Ferma Agroturistic “La r scruce de vânturi”. Este catalogat ca o facilitate agroturistic .Exist un mic restaurant la parter i la etaj se afla camere. Motelul este
cotat “dou stele”.
Pensiuni agroturistice : 3 pensiuni de 3 stele (Bella, Miori a, Matei), 5 pensiuni de 2
stele (Artemis, Belvedere, Creang de aur, Iustina, Rodica), 1 pensiune de 1 stea
(Cassandra).
Turismul este în continu dezvoltare, deoarece zona are un ponte ial foarte mare.

2.3 SITUA IA ECONOMIC

Principalul domeniu de dezvoltare economic dezvoltat în ora ul Tîrgu Neam este
industria de exploatare i prelucrare a lemnului, datorit reliefului format în principal din
mun i care ofer materia prim necesar .
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Alte ramuri ale industriei ce se reg sesc în localitate sunt:
industria textil i a produselor textile, industria de prelucrare a cauciucului i a maselor
plastice i industria alimentar .
Comer ul i serviciile sunt prezente, dat fiind faptul c Tîrgu Neam este un ora cu
un poten ial turistic ridicat.
Comer ul este ramura în care mecanismele economice de pia au p truns mai
rapid i în propor ie mai larg . Astfel, din totalul agen ilor economici din ora , 49,4 % au
cuprins în obiectivele lor de afaceri i comer ul.
Ponderile cele mai mari în totalul serviciilor comerciale, prestate popula iei sunt
reprezentate de urm toarele categorii de servicii: alimenta ie public
i restaurante,
cafenele, baruri, birturi, servicii financiare, servicii de asanare si îndep rtare a gunoaielor,
salubritate i alte servicii similare, între inerea i repararea autovehiculelor.

2.3.1 MEDIUL DE AFACERI

Prin suportul special acordat pentru dezvoltarea întreprinderilor mici i mijlocii, ca
baz a dezvolt rii economice locale, la nivel de ora , Prim ria Tîrgu Neam vizeaz
materializarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare pe termen mediu, dintre
care :
stabilirea priorit ilor care s r spund la problemele de dezvoltare;
crearea unei viziuni pentru o dezvoltare durabil printr-un proces participativ care
s implice toate sectoarele comunit ii locale;
analizarea i evaluarea op iunilor strategice alternative;
elaborarea unui plan strategic i a unui program de m suri care s aiba la baz
utilizarea eficient a resurselor locale i atragerea unor resurse externe;
administrarea eficient a bunurilor din patrimoniul comunit ii;
parteneriat public-privat;
integrarea unui management al calit ii, modern i eficient.
Preocuparea principal a administra iei locale este cre terea atractivit ii zonale,
prin
revitalizarea i revigorarea turismului, al mediului de afaceri i atragerea investitorilor
str ini, cu efect benefic în ridicarea nivelului calitativ al standardului de via al comunit ii
din aceasta zona.
Un aspect de loc de neglijat în procesul de elaborare/implementare/monitorizare a
deciziei publice la nivelul Prim riei Tîrgu Neam , îl reprezint consultarea opiniei
comunit ii.

2.3.1.1 ANALIZA DOMENIILOR DE ACTIVITATE
La nivelul ora ului Tîrgu Neam sunt înregistrate un num r de 1022 societ i
comerciale , din care un num r de 551 societ i au depus bilan contabil la dat de
30.06.2006.
Ponderea societ ilor comerciale o reprezint cele care au ca obiect de activitate
comer ul, respectiv 44,82%, urmate de cele de produc ie industrial , care reprezint
24,86%, construc ii 3,81% , transporturi 3,08% i alte ramuri de activitate 23,43%.
In industrie, din cele 137 societ i comerciale, 28,47% sunt profilate pe exploatarea i
prelucrarea lemnului, 31,39% pe industria textil , 16,78% pe prelucrarea cauciucului i
12,41% în industria alimentar , 10,95% în alte ramuri.
Societ ile comerciale asigur locuri de munc pentru un num r de 3.871 salaria i i au
înregistrat o cifra de afaceri de 85.573.831 mii lei, din care venituri corespunz toare
activit ilor de export sunt de 30.490.136 mii lei.
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Perioada de tranzi ie, trecerea la economia de pia
i criza economic accentuat au
condus la închiderea par ial sau total a unit ilor industriale i ale coopera iei
me te ug re ti, proces care a generat disponibilizarea unui num r însemnat de salaria i .
Num rul salaria ilor din ora ul Tîrgu Neam , conform datelor primite de la Direc ia
Regional de Statistic Neam este de 5873 persoane. Dintre ace tia, 3334 lucreaz în
industrie (din care 3164 îm industria prelucr toare), 628 în comer , 570 în înva mânt, 448 în
s n tate i asisten social , 231 în transporturi, depozitare, po t , comunica ii, 170 în
energie electric i termic , gaze si ap , 142 în construc ii, iar 87 în administra ie public , 80
activit i financiare, bancare i de asigur ri, 23 în agricultur i 160 în alte ramuri de activitate.
Sectorul
primar
Agricultur

Industrie

Energie

Construc ii

23

3344

170

142

Num r salaria i

Sectorul secundar

Sectorul
ter iar
2194

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

2.3.2 AGRICULTURA

Ora ul Tîrgu Neam dispune de o suprafa ã agricolã de 3025 ha teren, din care
2144 ha suprafa arabil , 37 ha livezi i pepiniere pomicole, 2 ha vii i pepiniere viticole,
810 ha p uni i ha fâne e. Produc ia de cereale a scãzut de la an la an, la fel i
efectivele de animale.
Pe suprafa arabil 140 ha sunt cultivate cu grâu i secar , 581 ha porumb, 92 ha
cartofi, 5 ha sfecl de zahar, 41 ha legume.
Se const tã cã anual efectivele de animale din gospodãriile popula iei sunt în
descre tere, principalele specii fiind bovinele, porcinele, ovinle i p s rile. De asemenea,
o descre tere substan ialã se const tã la efectivele de cabaline care sunt folosite la
munc câmpului de cãtre de inãtorii de terenuri agricole.
In sectorul silvic s-a ac ionat an de an pentru exploatarea pãdurilor mature,
concomitent cu realizarea de împãduriri.

2.4 URBANISM I AMENAJAREA TERITORIULUI

Terenurile din intravilan sunt structurate pe tipuri de proprietate , conform Legii nr.
213/1998 , Dup cum urmeaza (la nivelul anului 2006 ):
a) Proprietate public
* terenuri proprietate public de interes local – reprezentate de terenul ocupat de:
dot rile de interes public ( coli, gr dini e, prim rie, spital, judecâtorie,parchet,
poli ie, casa de cultur , po t etc.)
cimitire
str zi
stadion
spa ii verzi, parcuri
b) Proprietate privat
* terenuri proprietate privat (ale unit ilor administrative – teritoriale de interes local):
terenuri arabile i construc ii libere în intravilan, ima uri
terenuri concesionate pentru locuin e sau unit i economice
* terenuri proprietate privat a persoanelor fizice sau juridice:
terenuri din cur ile locuin elor individuale i din incintele unor unit i economice
private
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terenul pe care se afl l ca uri de cult
Suprafa administrativ total a ora ului Tîrgu Neam este de 4300,5678 ha.
Intravilanul actual al unit ii teritorial administrative este cel prev zut în Legea
Fondului
Funciar, existent la 01.01.1990.
In componen a intravilanului intr o serie de trupuri reprezentând:
localitatea de re edin – ora ul Tîrgu Neam : 672,5479 ha
localitatea component – Blebea : 98,7683 ha
localitatea component – Humule ti : 312,5073 ha
localitatea component – Humule tii Noi : 51,6470 ha
Total teren intravilan : 1135,4705 ha

2.4.1 INFRASTRUCTURA DE UTILIT

re ea de alimentare cu apã - 45 km
re ea de canalizare - 25 km
re ea alimentare energie electricã - 152,42 km, din care:
- LEA MT – 9,35 km
- LES MT – 23,50 km
- LEA JT – 72,94 km
- LES JT – 46,63 km
re ea distributie gaz metan - 42 km
re ea reparti ie gaz metan - 1,740 km

I

2.4.2. SITUA IA LOCATIV

num r gospod rii : 7417 locuin e ; 6853 gospod rii ; 3520 cl diri
num r abona i la re eaua de gaz metan : 3720, din care 245 societ i i institu ii i
3475 abona i casnici

2.5 INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
2.5.1. TRANSPORT RUTIER
Tîrgu Neam se afl în centrul sistemului de osele. oseaua european E85 de la
sud la nord, de la Bucure ti la Suceava i spre Ucraina este situat la 18 km Est.
Exist 2 drumuri na ionale, respectiv DN 15B (Poiana Teiului-Tîrgu Neam Timi e ti-Cristesti, jud. Ia i) care face legatura dintre municipiile Roman, Pa cani, Ia i
spre Transilvania i DN 15C (Piatra Neam -Tîrgu Neam -Vadul Moldovei – spre Suceava).
Lungimea strãzilor din ora ul Tîrgu Neam este de 96,824 km din care:
35,07 % - strãzi modernizate
64,93 % - strãzi nemodernizate
Dintre acestea, 81,474 km sunt în administrarea prim riei, iar restul în
administrarea D.R.D.P. Ia i.

2.5.2. TRANSPORT FEROVIAR

Ora ul are gar proprie, fiind legat de unul din principalele noduri de cale ferat ,
respective ora ul Pa cani. La 28 decembrie 2006 se implinesc 20 ani de la inaugurarea
c ii ferate Tîrgu Neam - Pa cani.
Distan a fa

2.5.3 TRANSPORT AERIAN

de cel mai apropiat aeroport comercial este de 71 km nord – Suceava.
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În ora ul Tîrgu Neam exist telefonie fix , prin operatorul Romtelecom, precum i
telefonie mobil în re elele Orange, Connex, Zapp, Cosmote.
Exist dou societ i care ofera televiziune prin cablu.
Re ea internet este asigurat prin dial-up i fibra optic .

2.7 CAPITALUL SOCIAL

Analizând toate aspectele care caracterizeazã global via a economico-socialã a
ora ului, se observã discrepan e majore între poten ialul de fortã de muncã i posibilitã ile
concrete de utilizarea acesteia.
Ora ul Tîrgu Neam este o localitate care se confrunt cu o serie de probleme
sociale: omaj, situa ia precar a persoanelor de vârst a III-a, persoane dependente de
alcool, femei i copii victime ale violen ei în familie.
Ora ul, ca furnizor de servicii de asisten social , urm re te, ca prin intermediul
Serviciului Public de asisten Social s rezolve, m car o parte, din aceste probleme. In
cadrul acestui serviciu, î i desf oar activitatea 45 asisten i personali la domiciliu care,
prin serviciile lor, vin în sprijinul multor familii si persoane aflate în dificultate.

Situa ia demografic
femei

2.7.1 RESURSE UMANE
i structura popula iei (date recens mânt 2002)

Num rul popula iei rezidente (localnici) : 20.496, din care 9.873 b rba i ; 10.623

Popula ia stabil cu vârst cuprins între 18-62 ani, la dat de 31.10.2006, la nivelul
ora ului Tîrgu Neam era de 14.032.

For a de munc

i omajul

Pe teritoriul ora ului î i desf oar activitatea o filial a Agen iei Jude ene de
Ocupare a for ei de Munc Neam ., care are ca atribu ii principale specifice serviciilor
legate de omaj, de mediatizarea muncii i de formare profesional .
La agen ia de omaj erau înregistra i, la data de 31.10.2006, un num r de 366
omeri, din care: 186 femei ; ponderea tinerilor cu vârst mai mic de 25 ani era de 105.
Din cei 366 omeri, 175 erau omeri indemniza i, iar restul de 191 omeri
neindemniza i în c utarea unui loc de munc .
Rata omajului la nivelul jude ului Neam , la dat de 31.10.2006 era de 5 %, la fel
ca cea înregistrat la nivel na ional, ponderea omerilor la nivelul ora ului fiind de 2,6%
(fa de 4,2% pe întreaga zona Tîrgu Neam i fa de 3,0% la nivelul întregului jude ).

2.7.2. S N TATEA I ASISTEN
2.7.2.1. SISTEMUL SANITAR

Organizarea i asigurarea serviciilor de s n tate pentru popula ie este realizat
prin unit ile sanitare publice, mixte si particulare, alcâtuit din: 1 spital, o policlinic , 8
farmacii, 11 cabinete medicale, 9 cabinete stomatologice, 1 laborator medical, 1 laborator
de tehnic dentar i o cres .
Num rul de locuitori ce revin la 1 medic, în anul 2005, la nivelul ora ului Tîrgu
Neam era de 406,5 persoane/medic.

2.7.2.2. ASISTEN

SOCIAL

Serviciile sociale în comunitate sunt oferite de c tre Serviciul Public de Asisten
Social .
Acesta are rolul de a identifica i solu iona problemele sociale ale comunit ii din
domeniul protec iei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap precum i a oricaror persoane aflate în nevoie.
Activitatea serviciului social este sustinut de c tre 5 functionari publici, 1 personal
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contractual, 4 angaja i în cadrul cantinei de ajutor, cu competen e specifice fiecarei
categorii defavorizate i 45 îngrijitori la domiciliu.“Banca de hran ”, înfiin at în cadrul unui
proiect din cadrul Programului “Dezvoltare comunitar în zona Tîrgu Neam ” realizat de
Primaria ora ului Tîrgu Neam în parteneriat cu Reprezentan a UNICEF în România.
Înfiin area acestei “b nci de hran ” a constituit o prioritate în desfa urarea programului,
drept pentru care Primaria ora ului Tîrgu Neam a contribuit cu fonduri pentru amenajarea
i dotarea spa iului pus la dispozi ie de Biserica “Sf. Voievozi Mihail si Gavril”.
Obiectivul principal al proiectului este ajutarea familiilor aflate în dificultate cu
alimente provenite din dona ii de la persoane fizice.
Structura categoriilor sociale vulnerabile i defavorizate este urm toarea:
a) Familii/persoane singure
o beneficiari de ajutor social (Legea nr.416/2000) : 211 familii/persoane singure;
o beneficiari de alocâtie familiala complemen ar /de sustinere (OUG nr.105/2003)
: 556 familii;
b) Copii (din datele existente în cadrul Compartimentul Protec ia Drepturilor
Copiilor)
o copii ai caror p rin i sunt pleca i la munc în str in tate i sunt în grija
o rudelor : 8
o copii cu dizabilit i : 57
o copii institutionaliz ti : 29
o copii care au s vâr it fapte penale : 61
o copii aflati în plasament de tip familial – la rude : 35
o copii aflati în plasament de tip familial – la asisten i maternali : 31
c) Persoane vârstnice
o personae vârstnice aflate in situa ii, de risc beneficiare de ajutor social : 45
o personae vârstnice care solicita institu ionalizare : 9
d) Persoane cu handicap
o persoane adulte cu handicap (gradul I, II si III) : 288
o asisten i personali pentru persoane adulte cu handicap : 17
o asisten i personali pentru copii cu handicap : 15

2.8 VIA A ASOCIATIV

In ora ul Tîrgu Neam exist mai multe asocia ii i funda ii, dintre care amintim:
- Funda ia de Dezvoltare Local “Speran a” (denumita ini ial “Funda ia de
întrajutorare a omerilor Speran a”) este o organiza ie neguvernamental , non-profit i
apolitic , infiin at în anul 1995. In cei peste 10 de ani activitate a ini iat i derulat pe plan
local i na ional numeroase proiecte cu impact major asupra comunit ii locale, în diverse
domenii precum: combaterea omajului, orientare i formare profesional , servicii sociale
pentru persoane defavorizate, protec ia mediului, instruire, consiliere cet eni etc.
Una din cele mai recente realizari ale fundatiei este Centrul de Integrare i Terapie
Ocupational (C.I.T.O), pentru persoanele cu handicap din ora ul Tîrgu Neam , primul i
singurul centru de acest fel din jude ul Neam . In cadrul acestuia func ioneaz urm toarele
activit i i servicii: informare i consiliere juridic , testare aptitudini de lucru, orientare i
formare profesional , sprijin pentru ocuparea i men inerea unui loc de munc , recuperare
fizic , terapie ocupa ional în cadrul atelierelor de leg torie-birotic , lucru cu calculatorul,
croitorie, broderie, imprimerie pe suporturi textile, confec ionare lumân ri decorative etc.
- Funda ia Filantropic “Omenia” înfiin at în anul 1997, ca urmare a situa iilor create
i a num rului mare de persoane afectate de restrângerea activit ilor economice la nivelul
ora ului Tîrgu Neam . Motto-ul organiza iei este “Comunitatea ora ului Tîrgu Neam ,
capabil de a oferi sprijin pentru integrarea social a persoanelor defavorizate, comunitate
în care problemele fiecaruia s fie problemele tuturor”.
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Obiectivele sale sunt: dezvoltarea de servicii alternative în vederea prevenirii
abandonului colar i/sau familial, cre terea autonomiei familiilor aflate în dificultate prin
dezvoltarea de abilit i profesionale membrilor acestora, sprijinirea persoanelor de vârst a
III-a.
În acest scop în cadrul acestei funda ii func ioneaz Centru de zi pentru copii 7-14
ani, în care 31 de copii cu risc de abandon colar i/sau familial i copii ai str zii,
beneficiaz de servicii de îngrijire, educare i activit i voca ionale.
Centru de înv are a unui me tesug tradi ional dotat cu unelte de lucru specifice
pentru esut, gherghef, cus turi, broderie, tricotat, croitorie, sculptura în lemn.
Servicii pentru sprijinirea vârstei a III-a, prin care b trânii s raci din ora au
posibilitatea de a face o baie s pt mânala, de a primi o mas cald i de a se relaxa
câteva ore pe zi.

2.9 CULTURA I ÎNV

MÂNTUL

Rata de cuprindere în înv mântul general, la nivelul ora ului Tîrgu Neam este de
98,2%.
In ora ul Tîrgu Neam func ioneaz urm toarele institu ii de înv mânt :
Colegiul na ional ,, tefan cel Mare”
Colegiul Tehnic “Ion Creang ”
8 coli generale cu clase I-VIII
coal special
3 grãdini e, în cadrul carora func ionez centre de zi pentru copii 0-3 ani si 37 ani
o cre cu o capacitate de 50 locuri;
Casa de Culturã;
Clubul elevilor;
Biblioteca orãseneascã;
Muzeul de Istorie
coala Special din Tîrgu Neam este o unitate ce asigur activitatea de instruc ie,
educa ie, asisten
i sprijin pentru copiii cu cerin e educative speciale, proveni i din familii
defavorizate, coli i centre de plasament din zona Tîrgu Neam .
Deoarece sistemul de înv mânt post-gimnazial pentru copiii cu cerinte educative
speciale asigur o calificare doar intr-o singur meserie, inser ia socio-profesional pentru
aceste persoane se realizeaz cu dificultate, mai ales acum când economia româneasc
este în continu transformare i când societatea, prin organismele sale, nu repartizeaz în
unit i productive absolventii acestor coli.
Institu ie cu caracter de polarizare a culturii în mas , Casa Culturii „Ion Creang ” din
ora ul Tîrgu Neam , reprezint un spa iu în care spiritul culturii se poate desf ura în mod
deplin.
Evenimentele culturale organizate aici, reu esc s men in spiritul viu al culturii în
aceasta zon prin spectacolele de teatru pentru adul i i copii, diverse simpozioane care
supun dezbaterii teme de actualitate, spectacole pentru divertisment, colocvii culturale,
diverse expozi ii de pictur , sculptur , arta fotografic desf uratei pe parcursul întregului
an, sensul tuturor manifest rilor culturale organizate fiind acela de a salva i de a crea
valori umane prin dialog intercultural.
Dintre manifest rile culturale desf urate enumer m: „Dor de Eminescu”, „Ziua
Marii Uniri”, „Valentines Day”, „Ziua Femeii”, „Uniti în diversitate”, „ Zilele Francofoniei”,
„Conferin e Meditatie in Postul Pa telui”, „1 Iunie – Ziua Copilului”, „Zilele medicale ale
Spitalului Ora enesc Tîrgu Neam ”, „Balul Bobocilor”, Datini i Obiceiuri de Anul Nou –
primirea Plugului de la Humule ti .
Casa Culturii „Ion Creang ” este partener la toate evenimentele pe care Prim ria
ora ului Tîrgu Neam le organizeaz : „Ziua Cetatii Neam ”, „Zilele Ora ului”, „Zilele Ion
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Creang ”, „Ziua Unirii”, „Ziua Eroilor”, „Ziua Vân torilor de munte”, „Ziua na ional
României”, „Mirii Anului” s.a.

a

2.10 RELIGIE

Popula ia ora ului Tîrgu Neam este în propor ie de 99,5% de religie ortodox . La
nivelul ora ului exist un protopopiat care coordoneaza 13 biserici ortodoxe (Biserica
“ADORMIREA MAICII DOMNULUI“, Biserica “SFÂNTUL IERARH NICOLAE” din
Humule ti, Biserica “SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE”, Biserica din Blebea cu
hramul “SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE”, Biserica din Pometea, cu hramul
“SFIN II ARHANGHELI MIHAIL I GAVRIL”, Biserica din Tutuieni, cu hramul “SFÂNTUL
IERARH NICOLAE”, Biserica “SFÂANTUL PROOROC ILIE”, Biserica SFANTUL
MUCENIC HARALAMBIE”, Biserica “SFÂNTUL IERARH SPIRIDON”, Biserica “SFIN II
VOIEVOZI MIHAIL I GAVRIL”, Paraclisul “SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE”, din
incinta spitalului).
Sunt în construc ie Biserica “Trei Ierarhi” la Humule ti, Paraclisul din incinta
Colegiului Tehnic “Ion Creang ”, Paraclisul capela din cadrul Centrului de îngrijire i
asisten , Paraclisul Sf. Nicolae din Cetatea Neam .
Tot în Tîrgu Neam exist i o biseric pe stil vechi – “Sfânta Treime”, în cartierul
G rii.

2.11. PARTENERIATE I COLABORARE

Administra ia local a colaborat i colaboreaz cu succes cu funda iile i asocia iile
din ora (Funda ia de Dezvoltare Local
Speran a, Funda ia Filantropic Omenia,
Asocia ia Me te ugarilor Nem eanca, Banca de hran din cadrul Bisericii Sf. Voievozi, Sf.
Teodora de pe lâng Biserica Sf. Neculai din Humule ti), Protopopiatul Tîrgu Neam ,
Asocia ia de turism romano-francez Saint Just-Saint Rambert, Asocia ia roman pentru
cazare i turism ecologic Bed&Breakfast etc.
In viitor se are în vedere stabilirea de parteneriate atât cu comunele vecine, cât i
cu alte ora e din jude ul Neam sau din ar . Incepând cu anul 1990, prin reprezentan ii s i
locali, ora ul Tîrgu Neam si-a manifestat dorin a schimbului de cuno tin e i impresii cu
reprezentan i ai altor culturi i na iuni.
In acest sens, s-au realizat rela ii de prietenie i înfr ire cu ora e de pe mapamond,
cum ar fi: Pân zol, Saint-Etienne, Saint Just - Saint Rambert din Franta, Lier
Dendermonde din Belgia, Qing Zhon din China, Telene ti din Republic Moldova, ora e
din Olanda. Aceste rela ii au fost i sunt p strate prin coresponden e i vizite reciproce,
cum ar fi cele din China, Olanda, Belgia, Fran a, Republic Moldova.
In cadrul acestor rela ii de înfr ire i colaborare, ora ul nostru a beneficiat de
ajutoare materiale i financiare acordate unor institu ii de înv mânt, s n tate i funda ii:
coli, gr dinite, Spitalul or enesc, Funda ia Filantropic “Omenia”, Funda ia Cultural
“Ion Creang ”.
Pe viitor, se are în vedere amplificarea i diversificarea rela iilor de prietenie si
colaborare atât în domeniul cultural, cât i în cel social – economic, urm rindu-se
promovarea în exterior a unei imagini veridice a popula iei i a valorilor culturii locale, dar
i derularea în comun a unor programe de interes comunitar.
Stabilirea unui num r cât mai mare de rela ii de înfr ire a ora ului Tîrgu Neam cu
alte localit i din str in tate, nu poate fi pentru noi decât un lucru bun i o promovare a
inuturilor noastre, exact a a cum sunt, cu tot ce-i de valoare aici.
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3. ANALIZA SITUA IEI EXISTENTE
3.1. SERVICIUL ALIMENTARE CU AP , CANALIZARE I EPURARE APE
UZATE

Serviciul public de alimentare cu ap
i de canalizare cuprinde totalitatea
activit ilor de utilitate public i de interes economic i social general efectuat în scopul
capt rii , trat rii , transportului i distribuirii apei potabile sau industriale tuturor
utilizatorilor de pe teritoriul jude ului , respectiv pentru colectarea , transportul , epurarea i
evacuarea apelor uzate , a apelor meteorice i a apelor de suprafa provenite din
intravilanul localit ilor.
Autorit ile administra iei publice locale sunt responsabile pentru realizarea
sistemelor de alimentare cu ap , canalizare i epurare a apelor uzate or ene ti i pentru
asigurarea condi iilor pentru ca serviciul public de alimentare cu ap i canalizare s se
conformeze la prevederile legale prin care sunt transpuse directivele UE.
Pentru a se conforma cerin elor privind calitatea apei pentru consumul uman,
România a preluat urm toarele responsabilit i de implementare:
implementarea unui sistem de monitorizare a calit ii apei potabile pentru întreaga
ar ;
implementarea îmbun t irilor tehnologice la sta iile de tratare a apei;
reabilitarea re elelor de transport i distribu ie a apei potabile;
înlocuirea instala iilor interioare la nivelul utilizatorilor i generalizarea contoriz rii.
Operatorii au responsabilitatea privind conformarea cu prevederile de calitate ale
apei potabile furnizate, respectiv a apelor epurate evacuate în receptorii naturali,
monitorizarea, informarea consumatorilor, a autorit ii de s n tate public i a autorit ilor
administra iei publice locale
Serviciul public de alimentare cu ap
i de canalizare la nivelul ora ului Tîrgu
Neam este gestionat de c tre operatorul SC ACVATERM SA Tg.Neam .
Aria de operare cu servicii privind alimentarea cu ap
i canalizare în sistem
centralizat , gestionat de operatorul SC ACVATERM SA Tg.Neam , este definit la
aceast dat , dup cum urmeaz : ora ul Tîrgu Neam i 11 comune ; acestea sunt
alimentate din sursele de adâncime Lunca i Preu e ti care au ap suficient i conform
din punct de vedere calitativ. Gradul de conectare este de circa 30% din popula ia total la
nivelul zonei de operare .
In tabelul nr. 3.1 se prezint situa ia accesibilit ii popula iei din ora ul Tg. Neam la
serviciile de alimentare cu ap
i de canalizare .
Tabel nr .3.1 Situa ia accesibilit ii popula iei din ora ul Tg. Neam , anul 2007 , la cele
dou sisteme hidroedilitare – distribu ie de ap potabil i de canalizare-epurare a apelor
uzate.

Indicator

Beneficiari ai serviciilor
de alimentare cu ap
potabil i de canalizare în sistem
centralizat

Total utilizatori
-popula ie
-agenti
economici
-Institu ii

nr

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam
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Beneficiari ai
serviciului
de alimentare cu ap
potabil în sistem
centralizat
nr

Sistem
necentralizat
( instala ii proprii
sau publice de
ap potabil )
nr

8.034 (38%)

13.911(66%)

6.585(34%)

-

-

-

-

-

-
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Corelând datele referitoare la cele dou echip ri hidroedilitare – distribu ie de ap
potabil i canalizare - popula ia jude ului se poate grupa în trei mari categorii:
• popula ie care beneficiaz de ambele servicii –38 %;
• popula ie care beneficiaz numai de alimentare cu ap , dar nu i de
canalizare –66%;
• popula ie care nu beneficiaz nici de alimentare cu ap , nici de canalizare –
34%;

STAREA TEHNIC ACTUAL A INFRASTRUCTURII LOCALE
Alimentarea cu ap a ora ului Tg. Neam inclusiv comunele învecinate se
realizeaz din 2 surse: ap subterans Lunca (sursa principal aflat la 4 km vest de ora
i ap subteran Preu e ti (sursa secundar de urgen care asigur ap
i pentru
comunele Râuce ti , Timi e ti), aflat la 12 km est de ora .
Sistemul alimenteaz ora ul Tîrgu Neam i comunele racordate Agapia, B l te ti,
Grumaze ti, Râuce ti, Timi e ti i Vân tori Neam . Re elele, conductele principale,
rezervoarele, sta iile de pompare i sta iile de clorinare ale comunelor învecinate au fost
construite în ultimii ani în principal din fonduri SAPARD.
In tabelul nr. 3.2 sunt prezentate sintetic datele tehnice i tehnologice privind
re eaua public de alimentare cu ap potabil , de canalizare i epurare ape uzate ,
canalizarea apelor pluviale din ora ul Tg. Neam ( an de referin 2007 ).
Tabel nr.3.2 Date tehnice i tehnologice privind re eaua public de alimentare cu ap
potabil , de canalizare i epurare ape uzate , canalizarea apelor pluviale, 2007.
Nr.
Total
ora ul
Indicator
U.M.
crt
jude
Tg. Neam
1.
Re eaua public de alimentare cu ap potabil
62,8
1.1 Lungime re ele de alimentare
km
1046,64
cu ap
1.2 Cantitate de ap produs
mii mc/an
2890
1.3 Cantitate de ap furnizat
mii mc/an
1300
Subterane Lunca
1.4 Sursa de alimentare
1.5 Pierderi în re ea
1.6 Nr.avarii / an
1.7 Grad contorizare popula ie

Nr.avarii /
an
( %)

-

Observa ii

i
Preu e ti
49%

30
blocuri 100% i
case 75%

2.
Re eaua public de canalizare i epurare ape uzate
2.1 Lungime re ele de canalizare
km
235,6
25
2.2 Canalizare în sistem unitar
%
2.3 Canalizare în sistem separativ
2.4 Sta ie de epurare cu treapt
mecanic
2.5 Capacitate de tratare a apei
uzate
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%
num r
(debit m 3 /
h)

-

da

-

270

1
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3.
Re eaua public de canalizare i evacuare a apelor pluviale
3.1 Lungime re ele de canalizare
km
24
4. Capacitate de tratare a apei –
l/s
120
statia Lunca
4.1 Capacitate de tratare a apei –
l/s
110
statia Preotesti
5. Capacitate de înmagazinare
8.850
a apei
mc
SC
6. Operarea sistemului
-

-

ACVATERM
Tg.Neam

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

DESCRIEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU AP

EXISTENT

A. SURSA DE AP

APE SUBTERANE
Tabelul de mai jos indic capacit ile surselor principale de ape subterane, conform
datelor primite de la operatori:
Tabel 3.3 : Caracteristicile surselor de ape subterane
Surse de ape
Tip
Capacitate
Zona de alimentare
subterane
(l/s)
Zona de pu uri Lunca
19 pu uri
58
– Tîrgu Neam i împrejurimi
Captare Preu e ti
canalizare
22
– Tîrgu Neam i Râucesti, Timi e ti
Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Majoritatea zonelor de pu uri sunt localizate la nivelul celui mai înalt i mai pu in
adânc acvifer, adâncimea pu urilor este de aproximativ 20 m.
Tabel 3.4 :
Resurs de subsol
Teoretic
Tehnic utilizabil
Milioane m3/an
m3/s
Milioane m3/an
m3/s
180
5,70
140
4,42
Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Producerea apei din ape subterane
Conform datelor puse la dispozi ie de c tre operator, au fost produse urm toarele
cantit i de ap din principalele surse de ap subteran
Tabel 3.5 : Cantitatea de ap extras din surse de ap subteran
Sursa
Extragere anual s1.000 m3t
Alimentare
2006
Media 2003-2006
Zona de pu uri Lunca
2.475
2.241
– Tîrgu Neam i împrejurimi
Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Tabel 3.6 : Principalele probleme în exploatarea apelor subterane
Principalele probleme
Capacitate la oglinda apei
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joas
Probleme de calitate
Vulnerabilitate
Influen a râurilor
adiacente

Tratare
Zone de protec ie cuprinzand diferite zone (captare, debit de
50 zile, colectare)
Monitorizarea oglinzii apei, calit ii si direc iei cursului.

Calitatea apelor subterane

Ora ul Tg. Neam este aprovizionat din surs de ap potabil de profunzime, ap
provenit din aceste capt ri se încadreaz în limitele Legii apei 458/2002, având un regim
de distribu ie continuu .
In mediul urban calitatea apei potabile este monitorizat in mod continuu, indicatorii
de potabilitate incadrându-se in limitele impuse de Legea apei 458/2002
In cadrul proiectului cuprins în Subprogramul 4 cu titlul “Monitorizarea calit ii apei
de b ut în mediul urban i rural” în cursul anului 2003, Compartimentul de Igiena Mediului
din cadrul DSP Neam a urm rit calitatea apei de b ut în rela ie cu starea de s n tate a
popula iei din jude . Obiectivul acestui program este protejarea popula iei prin
monitorizarea calit ii apei, iar ac iunea din program este identificarea i comunicarea
riscurilor legate de calitatea apei de b ut distribuite în sistem centralizat i în sistem
propriu .
In cadrul acestui proiect s-a monitorizat calitatea apei de b ut distribuite în sistem
central în ora ele Piatra Neam , Roman, Bicaz, Tîrgu Neam cât i calitatea apei de b ut
în mediul rural ( 70 comune ). In acest scop s-au recoltat i analizat probe de ap în
conformitate cu metodologia de lucru în vigoare, Legea 458 / 29.07.2002 i Ord.1193 /
28.05.1996.
Supravegherea calit ii apei s-a f cut conform programului de monitorizare de
audit, prin prelevarea i analizarea probelor de ap la ie irea din sta ia de tratare i la
consumator urm rând cu aten ie atît indicatorii chimici, microbiologici (risc crescut în bolile
cu transmitere hidric ) cât i prezen a clorului rezidual liber i total, martor al efectu rii
unei clorin ri eficiente la nivelul instala iilor centrale ce furnizeaz ap potabil în aceste
re ele de distribu ie.
Zilnic s-a urm rit modul în care s-a facut dezinfec ia apei prin clorinare, aten ionind
imediat furnizorul de ap atunci cînd clorinarea era insuficient sau în exces. S-au efectuat
controale sondaj cu scopul de a verifica dac sânt respectate perimetrele de protec ie în
capt ri, depistarea unor posibile surse de poluare a pânzei freatice (gunoaie, de euri,
reziduuri toxice etc.) i modul în care personalul angajat în exploatarea sursei respect
Ord. MS 536/1997 .
Analizele de calitate a apei brute se fac în laboratorul de ap potabil , pentru
parametrii chimici iar pentru parametrii bacteriologici, analizele de calitate sunt efectuate
de c tre Laboratorul Directiei de S n tate Public Neam .
Frecven a de prelevare pentru ap potabil la ie irea din sta ia de captare Lunca –
Vân tori- 1 prob / s pt mân pentru parametrii chimici i 2 probe pe lun pentru
parametrii bacteriologici
In ultimii 5 ani nu s-au înregistrat modific ri la parametrii de calitate ai apei brute,
nici extreme nefavorabile.
Analizele de calitate a apei potabile se fac în laboratorul de ap potabil , pentru
parametrii chimici de calitate prevazuti în Anexa nr.2 la Legea 458/2002 privind
monitorizarea de control i audit iar pentru parametrii bacteriologici, analizele de calitate
sunt efectuate de c tre Laboratorul Directiei de S n tate Public Neam .
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Analizele de calitate a apei potabile brute se fac conform cu un program de
monitorizare , avizat de c tre Directiei de S n tate Public Neam .

B. CAPTAREA APEI

Ora ul Tg. Neam este aprovizionat din surs de ap potabil de profunzime :
capt rile Lunca i Preu e ti.
Captare ap Lunca - Vân tori:
sursa de ap - subteran;
volum util în acumul ri – 3000 mc.;
frontul de captare al aliment rii cu ap este compus dintr-un numar de 19
de pu uri forate (din care 11 sunt în func iune) în adâncime medie de 8 m i
un cheson.
Pu urile sunt situate în amonte de confluen râului Ozana cu parâul Nem i or ,
dispuse pe o linie de captare paralel cu râul Ozana .
In coloanele filtrante ale pu urilor cu diametrul de 300-350 mm sunt montate
electropompe submersibile tip ATURIA AP6H6 cu Q = 0 – 500 – 700 l/min , H = 94 – 72 –
43 m , P = 9.2 Kw .
Coloanele de refulare ale pompelor sunt din o el cu diametru de 80 mm .
Instala ia hidraulica din cabina pu ului cuprinde :
o van cu Dn = 80 mm ;
instala ia electric .
Pentru m surarea presiunii de refulare exist un manometru montat pe colector.
Colectarea apei din pu uri se realizeaz cu ajutorul unei conducte colectoare din
o el cu diametrul variabil cuprins între 100 – 350 mm . Atât colectorul principal, cât i
conductele de refulare, sunt izolate împotriva coroziunii i pozate la adâncimi variind între
1.5 m – 2.00 m.
capacitate prize – 40-45 mc/h/priza;
în l imea de refulare- 60m;
numarul pu urilor- 19 + 1 cheson;
capacitatea unitar - 30-45 mc/h;
capacitatea total - 385-490 mc/h;
stare fizic pompe – bun ;
durat efectiv de func ionare- 5 ani;
consum specific de energie- 0,285 kwh/mc;
pu uri care nu func ioneaz - 8 bc., cauze; nu sunt dotate cu pompe, debit
mic în pu .
Captarea de ap Preu e ti - Timise ti
sursa de ap - subteran;
volum util în acumul ri – 5000 mc.;
frontul de captare al aliment rii cu ap este realizat printr-un dren cu o
lungime de 1600m,executat din tuburi de beton armat cu diametrul de
1000 mm , la adâncimea de 6.5 m.
Captarea de ap se afla în amonte de localitatea Preu e ti, pe malul drept al râului
Moldova , la o distan de 150 m de malul vechi.
Drenul este pozat la cota terenului impermeabil pe un strat de beton de 10 cm i
este acoperit cu un filtru invers de pietri , cu grosimea de 40 mm .
Pe dren sunt prev zute un num r de 20 c mine de vizitare , amplasate la distan
de 100 m ,iar în aval exist un pu colector cu diametrul de 6.00 m i adâncimea de 9.00
m.
In pu ul colector sunt montate un num r de 6 ( ase) pompe submersibile 5(cinci) în
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func iune i 1(una) de rezerv ) tip HB 100×7 cu urm toarele caracteristici : Q = 80 mc/h ,
H = 130 mca , P = 63 kwh.
In vederea stabiliz rii albiei , în zona capt rii s-au executat urm toarele lucr ri
hidrotehnice :
ap rarea de mal în lungime de 2100 m , executat cu peren uscat din
bolovani de râu în grosime de 20 cm , înal ime de 3.20 m i reazem de
prisme de beton având un volum de 2.8 mc/m ;
dig de ap rare împotriva inunda iilor, din p mânt , având în l imea de 3.00
m , baza mare de 14.50 m, baza mica de 3.00 m i panta taluzului 1:2
.Digul are lungimea de 2700 m i este încheiat cu un dig pe malul râului
Râ ca , afluent pe partea dreapta a râului Moldova , în zona capt rii. Digul
este protejat prin inerbare. Men ionam c datorit precipitatiilor abundente
din primavara- vara anului 2005, digul a fost surpat pe o lungime de 500m.
dig submersibil de dirijare a râului Moldova la debite minime i medii ,
executat pe un traseu paralel cu frontul de captare la distan a de 150 m
fa de acesta. Digul este executat din blocuri de beton simplu ,a ezate pe
o saltea de gabioane . Lungimea digului este de 3200 m i este încastrat
pe malul stang al râului Moldova. Digul submersibil are l imea de 1.70 m ,
în l imea de 1.00 m si este format din blocuri de beton de 1.70 × 1.70 ×
1.00 m .

C. TRATAREA , TRANSPORTUL I INMAGAZINAREA APEI
Tratarea apei

Nr
crt.
1.
2.

In tabelul nr. Tabel 3.7 sunt prezentate detalii privind sta iile de tratare a apei
Tabel nr. 3.7 : Sta ii de tratare a apei
Capacitate
Bazinul
Denumirea sta iei de tratare
Amplasare de tratare,
hidrografic
l/s
Sta ia de tratare Lunca - clorinarea
Lunca
120
apei
Sta ia de tratare Preu e ti Preu e ti
110
clorinarea apei

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Transportul apei

Transportul apei de la captare pân la rezervoarele de înmagazinare se realizeaz
prin intermediul aduc iunilor , prezentate în tabelul nr.3.8
Tabel nr.3.8 :Caracteristicile tehnice ale aduc iunilor pe surse hidrografice
Nr
crt
1.

Destina ie
ora ul Tg.
Neam

Sursa
Conducta Lunca –
Tg. Neam (rezervor
Cetate)
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Debitul
nominal
(mc./zi)
9.504

Tip
conduct
o el

Caracteristicile aduc iunii
Diametru Lungime
Dn , mm
km
350
6,5
Conducta de
presiune
construita
in 1971
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Conducta Preu e ti –
Tg. Neam ((rezervor
Batalion)

10.368

o el

600

13,5

Conducta de
presiune
construita în
1995

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Lungimea total a aduc iunilor pentru sistemul de alimentare cu ap este de cca.20 km.

Inmagazinarea apei

In prezent , în ora ul Tg. Neam , capacitatea de stocare a apei potabile prin
înmagazinare în rezervoare este de cca. 8.850 m.c.
Sta ii de pompare
Principalele sta ii de pompare sunt Lunca (pompe de pu uri), Preu e ti, repompare
Humule ti (pentru comunele Humule ti Noi , B lt e ti ,Agapia ) i repompare Pometea
(pentru zonele înalte , localitatea Oglinzi i sta iunea Oglinzi ).
Pentru localitatea Vân tori apa se pompeaz direct din sta ia Lunca , iar pentru
localit ile Preu e ti i Pl ie u apa se pompeaz direct din sta ia de captare Preu e ti .
Pentru ora ul Tg.Neam i localitatea Grum ze ti apa este distribuit gravita ional
din cele 2 rezervoare .
Rezervoare
Tabel nr.3.9 : Caracteristici tehnice privind înmagazinarea apei
Nr.
crt.

Rezervoare
de inmagazinare
1.
2.
3.
4.
5.

Capacitate
(mc )

Cetate
Batalion
Pometea
B l te ti
Oglinzi
Total

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Cote
(m )
3000
5000
300
500
50
8850

408.5
405.5
443.3
475
470
-

D.RE EAUA DE DISTRIBU IE A APEI
Re eaua de distribu ie
In tabelul de mai jos este redat situa ia existent privind alimentarea cu ap a
ora ului Tg. Neam
Tabel 3.10: Situa ia existent privind alimentarea cu ap a ora ului Tg. Neam
Ora

Tg.
Neam

Lungime
re ea
existent
(km)

In curs de
realizare(km)

88

6

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam
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Necesar
Nr.
Nr.abona i Sursa de Operator
de
str zi
racorda i
captare
realizat racordate
pân în
2013
(km)
SC ACVA
4
72
13.911 Lunca3000mc, TERM SA
Preu e ti- Tg.Neam
5.000mc
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In tabelul nr.3.11 se prezint principalele elemente caracteristice privind
re eaua de distribu ie a apei potabile în ora ul Tg. Neam .
Tabel nr.3.11 : Situ ia re elei de distribu ie a apei potabile - ora ul Tg. Neam - 2007

Nr.
crt

Localitate

BazIN
hidrografic

1,

Tg.Neam

Siret

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Lungimea
re elei
(km)
88

Caracteristicile re elei
Tipul
Tipul
conductei
sistemului
sistem
inelar ,
microregional

36-otel
52-PEHD

Dimensiune
conduct ,Dn
(mm)
32-400

Observa ii
-

Sistemul de distribu ie a apei potabile existent în ora ul Tg. Neam are o lungime
total de 88 km , fiind de tip inelar. Sistemul prezint grad de uzur , func ioneaz cu
conducte de diferite tipuri de materiale ( PEHD, o el ) , cu diametre cuprinse intre 32 i
400 mm .
.
Operare i întretinere
Operarea i întretinerea sistemul se realizeaz conform prevederilor legale în
vigoare .Cea mai mare parte a re elei i cele dou rezervoare principale sunt într-o stare
necorespunz toare prezentând un grad de uzur avansat . Deasemeni se remarc
necesitatea reabilit rii succesive a p r ilor vechi i corodate (conducte, pompe, vane, etc)
.
O problem în operare este capacitatea de transport sc zut de la rezervorul
Cetate la Batalion datorit po iunilor mici i îmb trânite de re ea dintre rezervoare. Ambele
rezervoare sunt umplute în intervalele de timp cu tarif sc zut la energie electric (weekend, noaptea).
In balan a de ap se poate vedea c între anii 2003-2006 nu au existat aliment ri
ale ora ului Tîrgu Neam de la sursa Preu e ti. In vara secetoas din 2007 aceast
alimentare a fost necesar . Conservarea conductei mari, DN 600 de la sursa Preu e ti
c tre ora ul Tîrgu Neam este problematic .
Practici de monitorizare i contorizare
Debitele de intrare de la zona de pu uri Lunca nu sunt contorizate, ele au fost
estimate folosind tipul de pompare i capacitatea pompelor. Se recomand instalarea
apometrelor vrac.Contorizarea realizat a consumului este în propor ie de 95%.

DESCRIEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE I EPURARE A APELOR
UZATE EXISTENT

Re eaua de colectare i Sta ia de tratare a apelor uzate sunt operate de c tre SC
Acva term Tîrgu Neam .
In ora ul Tg. Neam se dispune de re ele de canalizare a apelor uzate având o
lungime total de 24 km . Principalele caracteristici privind sistemul de canalizare i
epurare a apelor uzate din aria de operare a SC Acvaterm Tg. Neam sunt prezentate în
tabelul nr.3.13
Tabel 3.13: Principalele caracteristici ale sistemul de canalizare i epurare a apelor uzate
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LOCALITATEA

Lungime
re ea
existent

Tg. Neam

B l te ti

În curs
de
realizare

24

13,9

3

-

Necesar de
realizat
(km)
în perioada
2008-2013

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Sta ie epurare/
Existenta
/în curs de
realizare/
Necesar de
realizat

Nr.
abona i

Exist -lucreaza
55 la capacit.de
90%
- Existent 1
sta ie
nefunc ional

Operator
de
serviciu

8034 SC ACVA

TERM SA
Tg.Neam

83

SC ACVA
TERM
Tg.Neam

Colectarea apelor uzate

Colectarea apelor uzate se face în sistem separativ (divizor).
Total km re ea de canalizare = 24 km;
Total km str zi = 86 km.
Colectoarele de canalizare sunt din beton, ramificate, formate dintr-un ansamblu de
canale de serviciu la care se racordeaza evacu rile la consumatori i canalele colectoare
care transport ap uzat pân la sta ia de epurare.
Colectorul principal deverseaz la Sta ia de tratare în punctele de deversare a
apelor uzate, localizat în S-E ora ului Tîrgu Neam .
Colectoarele sunt din beton cu D= 300-400 mm; azbociment cu D = 600-1000 mm;
colectoare tip clopot din beton cu D= 1000- 1200mm.
Racordurile la colector sunt din beton cu D= 200 mm; PVC cu D=110 mm; font cu
D= 100 mm.
Vechimea colectoarelor este între 10-34 ani, starea lor de func ionare fiind
satisfac toare.
Ponderea consumatorilor de ap care beneficiaz i de servicii de canalizare: 57%
To i agen ii economici au contracte de canalizare epurare.

Tratarea apelor uzate
Localitatea
Tîrgu Neam

Tipul de tratament din sta ia de epurare
Ter iar

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Opera ionalitate
Opera ional

Tabelul de mai jos indic starea actual a sta iei de tratare a apelor uzate existente
în Tîrgu Neam
Tabel 3.14: Starea actual a sta iei de tratare a apelor uzate din Tîrgu Neam
Localitatea
T rgu
Neam

Lungimea
re elei de ape
uzate
24.000

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Popula ie
racordat
7.424

Tipul de
sta ie de
ape uzate
M+B

Starea actual a
sta iei
Lucr ri civile:
Parte
electromecanic

bun
bun

Ap în
care
deverseaz
râul
Neam ului

Componentele sta iei de epurare- treapta biologic
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Aerare

Decantare

Dezinfectare

tip

metod

concentratie

cu difuzori
poro i
în reactore
biologice
tip SBR

gravita ional
în reactore biol.
SBR

cu hipoclorit
de sodiu
Cl rez. Liber = 0.2
mg/l

Fermentare
n mol
aerob
volum
stabiliz. aerat
de n mol

Deshidratare
tip
Procedee tehnice- cu
polielectrolit

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Componen a sta iei de pompare ap uzat
Nr.
Crt.

Tip

Debit
nominal

În l ime
pompare

Putere

Tura ie

1.

2x pompe submersibile
Flygt Cp3152MT
2x mixere submersibile

70 l/s

8m

-

-

14.4
kw
1.5 kw

1450
rot/min
-

2.

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Data
ultimului
RK
montate în
2007
-

Sta ia de tratare din Tg. Neam poate fi caracterizat ca având o stare de
func ionare adecvat . Eficien a trat rii în aceast sta iei poate fi evaluat în general dup
cum urmeaz :
• Cererea de oxigen biologic (CBO5): 90%
• SS: 95%
Reabilitarea Sta iei de tratare a apelor uzate s-a finalizat în 17 decembrie 2007 prin
implementarea proiectului ”Retehnologizarea sta iei de epurare a ora ului Tg.Neam ”
derulat prin Programul Administra ia Fondului pentru Mediu. Valoarea investi iei a fost de
6.033.303 lei , schema de finan are fiind de : 60 % fonduri eligibile AFM si 40% cofinan are
alte surse .
Principalele date tehnice privind Sta ia de tratare a apelor uzate:
Anul construirii: 1973
Capacitatea proiectat : 17.000 P.E.
Tratarea mecanic i biologic :
•
Gr tare rare (1 linie)
•
Sta ii de pompare (4 pompe)
•
Deznisipator (1 linie)
•
Separator de gr simi (1 linie)
•
Gr tare dese (2 linii)
•
Bazine de compensare (4 linii) (fostele bazine de aerare)
•
Reactor biologic – SBR (4 linii) (fostele tancuri IMHOFF)
•
Evacuare
•
Bazinul de dezinfectie – clor (1 linie)
Situa ia înc rc rii:
•
Qmediu, proiectat = 4.760 m3/zi
•
Qmediu, existent = 4.456 m3/zi
•
BOD5, mediu existent = 1.201 kg/zi.
Tratarea n molului
•
Stabilizarea n molului (1 linie) (fostul bazin de decantare a n molului)
•
Ingro torul de n mol (1 linie) (fostul decantor secundar)
•
Deshidratarea mecanic a n molului (1 instala ie)
•
Paturi de uscare a n molului (3 linii)
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Tratarea apelor uzate industriale
Func ionarea necorespunz toare a sta iilor de epurare este eviden iat de
rezultatele determin rilor fizico-chimice efectuate pe efluen ii acestora.Valorile indicatorilor
fizico-chimici dep esc limitele reglementate prin NTPA 001/2002, ca urmare a
tehnologiilor neperformante, care nu asigur epurarea suficient a apelor uzate.
Elemente care caracterizeaz sistemul de colectare i tratare a apelor uzate
1. Fluxul de ap uzat c tre sistemele de tratare i concentra ia sc zut de poluan i
degradabili sunt relevante pentru procentul mare i chiar foarte mare de ap de
infiltra ie care se scurge în re elele de canalizare ale ora ului
2. Se constat
sec iuni de conducte avariate (beton pr bu it, sec iuni
înfundate/colmatate, evi de beton str punse de r d cini de copaci etc.)
3. Rata insuficient de conectare la sistemele de colectare a apelor uzate are ca
rezultat ap ri ia riscurilor sanitare în cea mai mare parte a ora ului, în special în
zonele în care popula ia se alimenteaz de la re eaua de ap potabil .
4. Par ial ap uzat este deversat direct în cursurile de ap de suprafa f r a mai
trece prin sta iile de tratare existente
Poluarea apei
Regia na ional „Apele Romane” este autoritatea responsabil pentru
managementul a 11 bazine de râuri ale României prin unit ile sale, Directiile de ap .
La nivel de jude , Agen ia privind Protec ia Mediului are responsabilitatea privind:
• Emiterea de permise, aprob ri, autoriza ii;
• Monitorizarea factorilor de mediu;
• Managementul de eurilor si al substantelor chimice periculoase;
• Protec ia naturii si zone protejate;
• Audit;
• Finante –contabilitate, administra ie;
• Resurse umane si de ordin juridic;
• Implementarea legilor, fonduri comunitare, proiecte interna ionale i rela ii publice.
Sursele majore de poluare
Tabel 3.15 Principalele unit i care deverseaz ape uzate în re eaua de canalizare sunt
:

Agent economic

Domeniu de
activitate

The line of the
spirit
Spitalul or

enesc

S.C. Camitex
S.R.L.
SuperCoop

Emisar
Râul
Ozana

Volum ape
uzate
evacuate
(mil.mc)
-

Servicii
medicale

Râul
Ozana

-

Industria
alimentar
(cascaval),
Industria

Râul
Ozana

-

Râul

-

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Poluan i
specifici

Grad de epurare

CBO5= 104 mg/l
MTS= 159 mg/l
SE = 19.5 mg/l
CBO5= 76 mg/l
MTS= 93 mg/l
SE = 11.6 mg/l
CBO5= 150 mg/l
MTS= 171 mg/l
SE = 19.5 mg/l

Se conf. H.G.
352/2005, NTPA
002
Se conf. H.G.
352/2005, NTPA
002
Se conf. H.G.
352/2005, NTPA
002

CBO5= 111 mg/l

Se conf. H.G.
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S.C. 1 Decembrie
S.R.L
S.C. Dorna S.A
S.C. CVS Prod
S.R.L

alimentar
fabrica de
lapte
Industria
alimentar .
(cascaval),
Industria
alimentar
(cascaval),
.industria
(ceramic ),

Ozana

352/2005, NTPA
002

Râul
Ozana

-

CBO5= 150 mg/l
MTS= 173 mg/l
SE = 21 mg/l

Se conf. H.G.
352/2005, NTPA
002

Râul
Ozana

-

CBO5= 164 mg/l
MTS= 160 mg/l
SE = 17.6 mg/l

Se conf. H.G.
352/2005, NTPA
002

Râul
Ozana

-

CBO5= 89 mg/l
MTS= 88 mg/l
SE = 10.8 mg/l
CBO5= 95 mg/l
MTS= 132 mg/l
SE = 14.4 mg/
CBO5= 150 mg/l
MTS= 173 mg/l
SE = 21 mg/l
CBO5= 108mg/l
MTS= 154 mg/l
SE = 13 mg/l

Se conf. H.G.
352/2005, NTPA
002
Se conf. H.G.
352/2005, NTPA
002
Se conf. H.G.
352/2005, NTPA
002
Se conf. H.G.
352/2005, NTPA
002

S.C. CPPP

Industria
lemnului

Râul
Ozana

-

S.C. Invest S.R.L.

Sp l torie
auto

Râul
Ozana

-

S.C. Balconf
S.R.L.

Sp l torie
auto

Râul
Ozana

-

.

MTS= 137 mg/l
SE = 16 mg/l

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

S-au înregistrat dep iri la indicatorii: CBO5, suspensii, substante extractibile.
Men ion m c pentru ace ti indicatori s-au stabilit limite mai mici decât în NTPA 002/2002
i anume: CBO5= 180 mg/l; suspensii= 200 mg/l; subst.extractibile = 20 mg/l.
Ceilal i agen i economici se încadreaz în NTPA 002/2002.
Cu excep ia S.C. Cetatea S.A. nici o întreprindere nu efectueaz controlul apelor
uzate industriale. S.C. Cetatea S.A. i S.C. CVS Prod S.R.L. au sta ii de preepurare .
Impactul devers rii de ape uzate
Din punctul de vedere al utiliz rii apelor de suprafa
i al celor subterane,
impactul devers rii apelor uzate (tratate sau netratate) poate fi variat. Cele mai relevante
aspecte ale impactului sunt:
• Impact negativ asupra utiliz rii apelor de suprafa /subterane ca surs de extragere
a apei potabile;
• Impact negativ asupra utilizarii apelor de suprafa /subterane în scopuri de irigatii;
• Reducerea utilizarii apelor de suprafa pentru pescuit;
• Utilizarea apelor de suprafa /apelor subterane pentru scopuri industriale (ap de
r cire, ap de procese, ap de sp lare sau cl tire);
• Impact negativ asupra utiliz rii apelor de suprafa ca i zon de recreere pentru
popula ie în zonele cu urbanizare puternic ;
• Un impact general negativ asupra ecosistemelor acvatice în primirea apelor de
suprafa , având nevoie de protec ie.
Problemele de calitate a apei provocate de devers rile de ape uzate pot fi de tip
igienic, toxic, fizic sau estetic.
Directiva-cadru a UE referitoare la ap , între altele, tinde c tre protejarea apelor de
suprafa
i subterane i define te cadrul obiectivelor de mediu. In mod special apele
folosite pentru extragerea apei potabile sunt supuse unor definiri ale standardelor de
calitate mai înalte i protej rii sporite.
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Impactul asupra apelor de suprafa
Apele de suprafa sunt afectate în principal de deversarea apelor uzate ora ene ti
i industriale netratate sau insuficient tratate.
Conform raportului „Managementul bazinelor de râuri, Raport Anual 2004”, a fost
men ionat ca surs de poluare a apelor de suprafa , SC Acvaterm SA Tîrgu Neam .

•
•
•
•

Impactul asupra apelor subterane
Riscurile de poluare ale apelor subterane rezult în principal din:
Pierderi de ape uzate din re elele de canalizare datorit conductelor defecte,
îmbin rilor neetan e i c minelor sau altor structuri din re ea corodate.
Fose septice sau latrine corodate;
Iinfiltra ii de la depozitele de de euri solide municipale i industriale cu colectare
slab organizat sau inexistent pentru levigat;
Poluarea accidental rezultat din activit ile industriale.

Datorit gradului de accesibilitate redus , poluarea apelor subterane este dificil de
m surat. In general poluarea apelor subterane afecteaz utilizarea acestora drept surse
de extrac ie pentru ap potabil .
Managementul i depozitarea n molului
In prezent n molul de la sta iile de tratare a apelor uzate este stocat i tratat în
rezervoare Imhoff, rezervoare de n mol aerate sau, în câteva cazuri, fermentate în
digestoare anaerobe. Pentru deshidratarea n molului sunt folosite paturi de uscare a
n molului, indiferent de m rimea sta iei existente.
In general se aplic urm toarele strategii de depozitare a n molului:
• Depozitare la depozite de de euri solide;
• Utilizarea în agricultur (nu frecvent);
• Paturile de uscare a n molului sunt complet scoase din utilizare sau nu au fost
utilizate deloc. Acest lucru indic faptul ca n molul decantat din sta ia de tratare a
fost deversat direct în cursul de ap receptor.
Nu exist o strategie de depozitare organizat a n molului.

3.2. SERVICIUL DE SALUBRIZARE I MANAGEMENTUL DE EURILOR
SOLIDE
Autorit ile publice locale au obliga ia de a asigura popula iei urm toarele activit i
i opera iuni care sunt necesare pentru p strarea unui aspect salubru al localit ilor :
• precolectarea, colectarea i transportul de eurilor municipale, inclusiv ale
de eurilor toxice periculoase din de eurile menajere, cu excep ia celor cu regim
special;
• sortarea de eurilor municipale;
• organizarea prelucr rii, neutraliz rii i valorific rii materiale i energetice a
de eurilor;
• depozitarea controlat a de eurilor municipale;
• înfiin area depozitelor de de euri i administrarea acestora;
• cur area i transportul z pezii de pe c ile publice i men inerea în func iune a
acestora pe timp de polei sau de înghe ;
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•

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public i predarea acestora
unit ilor de ecarisaj;
• colectarea, transportul, depozitarea i valorificarea de eurilor voluminoase
provenite de la popula ie, institu ii publice i agen i economici, neasimilabile
celor menajere (mobilier, de euri de echipamente electrice i electronice etc.);
• colectarea, transportul i neutralizarea de eurilor animaliere provenite din
gospod riile popula iei;
• colectarea, transportul i depozitarea de eurilor rezultate din activit i de
construc ii i demol ri;
• dezinsec ia, dezinfec ia i deratizarea.
Ponderea cea mai important dintre activit ile de salubrizare cu impact asupra
s n t ii popula iei , a conserv rii i protec iei mediului înconjur tor . o reprezint
gestionarea de eurilor municipale i asimilabile din comer , industrie i institu ii, de euri
din construc ii i demol ri i n molurilor de la sta iile de epurare or ene ti .
Salubrizarea localit ilor este un serviciu comunitar de utilit i publice , înfiin area
i gestionarea acestuia fiind în exclusivitate responsabilitatea Consiliului local al ora ului
Tg.Neam .
Gestiunea serviciilor de utilit i publice se poate realiza în dou moduri:
gestiune direct – prin hot râre de dare în administrare;
gestiune delegat – prin hot râri i contracte de delegare.
Modul de realizare se stabile te prin hot râre a administra iei autorit ilor publice
locale, respectiv a asocia iei de dezvoltare intercomunitar . Durat contractului de
delegare nu poate fi mai mare de 49 ani. Prelungirea acestuia se poate realiza în cazul în
care operatorul a facut investi ii foarte mari, care necesit o perioad mai lung de
amortizare.
Este important de precizat c în cazul gestiunii delegate urm toarele categorii de
bunuri sunt/devin publice:
bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investi ii impuse
prin contractul de delegare a gestiunii;
bunurile realizate de operatori finan ate din bani publici.
Serviciul public de salubrizare a localit ii, se organizeaz pentru satisfacerea
nevoilor popula iei, ale institu iilor publice i ale agen ilor economici de pe teritoriul unit ii
administrativ-teritoriale.
Operatorii serviciilor de salubritate care gestioneaz activit i specifice trebuie s fie
licentia i de c tre ANRSC iar finan area serviciilor se face prin plata de tarife i taxe de
c tre utilizatorii acestora, tarife i taxe aprobate de c tre Consiliul local.
Tarifele prestate pentru serviciul de salubrizare sunt fundamentate de c tre
operatorii economici ai serviciului i aprobate de Consiliul local . Modificarea tarifelor se
face pe baza unui memoriu tehnico-economic prin care se justific oportunitatea
modific rii acestora.
Accesibilitatea serviciului de salubrizare
In ora ul Tg. Neam , activitatea de salubrizare este gestionat de c tre operatorul
SC Acvaterm SA – companie public de interes local având ca activitate colectarea,
transportul i depozitarea de eurilor menajere i industriale nepericuloase.
Activit ile de colectare i transport al de eurilor stradale au fost delegate de c tre
Consiliul local al ora ului Tg. Neam c tre operatorului privat SC Eurosal Trade SRL.
Tabel nr .3.16 Situa ia accesibilit ii popula iei la serviciul de salubrizare în ora ul
Tg.Neam ,2007
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Nr.crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Indicatori
Num r popula ie
Num rul localit ilor
beneficiare a serviciilor de
salubrizare specializate
deservi i de operator
Num rul locuitorilor deservi i
de servicii de salubrizare
specializate
Aria de acoperire cu servicii
de salubrizare
Num rul locuitorilor
nedeservi i de servicii de
salubrizare specializate
Aria de acoperire f r
servicii de salubrizare

U.M.
num r
num r

Total jude
567.908
-

Ora ul
Tg.Neam
21.029
1

num r

186.939

8.900

%

32,9

42,3

num r

380.969

12.129

%

67,1

57,7

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Tabel 3.17: Operatori de salubrizare

Nr.
crt.
1.

Numele
operatorului
S.C. ACVATERM SA
Tg Neam

Tipul
propriet ii
integral de
stat

Zona de deservire
urban
rural
Tg
Vân tori
Neam
Agapia
B l te tii
Rancesti
Pipirig

Tipul serviciului
prestat
Colectare , transport ,depozitare
de euri menajere
si industriale
nepericuloase

2.

SC EUROSAL Trade
SRL
Tg Neam

capital privat

Tg
Neam

Colectare si transport de euri
stradale

-

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

In ora ul Tîrgu Neam colectarea i transportul de eurilor muncipale stradale, a fost
transferat de la începu ul anului 2007 operatorului de salubrizare S.C.Romprest Service
SA
Astfel, la nivelul anului 2007 , conform datelor furnizate de APM Neam , au prestat
servicii de salubrizare la nivelul ora ului urmatorii operatori cu licenta ANRSCUP:
S.C. Romprest Service SA – licen a clasa 1, valabila pâna la 26.05.2011
S.C. Eurosal Trade SRL – licen a nr. 177/16.04.2008 clasa 3, valabil pân la
16.04.2013

A. GENERAREA , COLECTAREA I TRANSPORTUL DE EURILOR

De eurile municipale sunt gestionate în mod diferit, în func ie de caracteristicile lor i
de cantit ile în care sunt generate , care variaz de la an la an , determinate atât de
cre terea consumului popula iei, cât i de cre terea propor iei popula iei deservite de serviciile
publice de salubritate în sistem centralizat .
Categoriile de de euri care fac obiectul Strategiei sunt urm toarele:
Tabel 3.18 : Principalele categorii de de euri gestionate de c tre autorit ile
locale

Cod de eu

Denumire

20

de euri municipale (de euri menajere i asimilabile din comer , industrie,

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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institu ii) inclusiv frac iile colectate separat
15.01

de euri de ambalaje (inclusiv de eurile de ambalaje municipale colectate
separat)

17

de euri din construc ii i demolari

19 08 05

n moluri de la epurarea apelor uzate ora ene ti

20 01 21,20
01 23,20
01 35, 20 01
36

de euri de echipamente electrice i electronice

Sursa :Prim ria ora ului Tg. Neam

Colectarea de eurilor

In prezent, la nivel local, de eurile nu sunt colectate selectiv în vederea recicl rii
materialelor reciclabile (hârtie, cartoon, sticl , metale, materiale plastice), decât în mic
m sur .
Pentru implementarea colect rii selective este necesar introducerea i
modernizarea serviciului de colectare, în acela i timp, cu procesul de con tientizare i
informare a cet enilor.
România, în urma procesului de negociere cu UE a ob inut o etapizare a
implement rii acestui tip de sistem, astfel:
2004-2006, proiecte pilot, con tientizarea popula iei;
2007-2017, extinderea colect rii selective la nivel na ional;
1017-2022, implementarea colect rii selective în zone mai dificile (mediul rural
dispersat, zone montane).
Aceast cre tere gradual a colect rii selective este cu atît mai justificât cu cât permite:
desf urarea în timp a investi iilor, evitându-se cre terea rapid a costurilor de
gestionare a de eurilor fa de capacitatea de suportabilitate a popula iei;
extinderea i consolidarea cap cit ilor de reciclare, în acest fel urm rându-se
evolu ia cantit ilor colectate, pentru o mai bun valorificare, dezvoltarea
cap cit ilor de reciclare i o reducere important a cantit ilor de materii prime.
Colectarea de eurilor se poate realiza dup cum urmeaz :
în recipien i de tip containere metalice standard;
în pubele de mai multe cap citati 140, 240 l , fiind date în folosin sau închiriere la
institu ii, agen i economici, coli, gr dini e;
în saci ecologici, în special folosi i la case, gunoi stradal.
Cantit i de de euri municipale i asimilate, generate i colectate la nivelul
ora ului Tg. Neam în perioada 2003-2006
Tip de eu/an ( tone)
Deseuri menajere de la popula ie
De euri menajere i similare de la unit i economice
De euri din servicii municipale
N moluri de la sta ia de epurare
TOTAL
Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam
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2003
4628
2065
1847
450
8990

2004
4316
1995
1670
470
8451

2005
5750
2340
1455
480
10025

2006
6580
2817
1885
450
11732
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In anul 2007 , la nivelul ora ului Tg. Neam au fost generate cca.11.755 tone
de euri , din care cca. 7.615 tone sunt de euri menajere , popula ia generând cca. 3.021
tone , de inând o pondere de 25,7% din cantitatea total de de euri generate .
Tabelul nr.3.19 prezint cantit ile de de euri municipale i asimilate cu acestea ,
Tabel nr.3.19 Cantit i de de euri municipale i asimilate, generate i colectate la nivel de
ora , 2007
Ora ul
Nr.
Total
Observatii
Tip de euri
u.m.
crt
jude
Tg.Neam
1.
Total cantitate de euri
tone/an
165.683
11.755
generate si colectate
2.
Total cantitate de euri
tone/an
96.562
7.615
menajere colectate, din
care :
2.1
colectate de la popula ie
tone/an
50.613
3.021
2.2

2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
2.5
2.6
2.7
3.

De euri asimilabile
din comer , industrie,
institu ii colectate in
amestec
De euri municipale
(menajere si
asimilabile) colectate
selectiv, din care
hârtie si carton
sticla
plastic
metale
lemn
biodegradabile
De euri voluminoase
De euri din gradini si
parcuri
De euri din piete
De euri stradale
Total cantitate de euri
menajere necolectate

tone/an

30.048

2.814

tone/an

5.566

-

tone/an
tone/an
tone/an
tone/an
tone/an
tone/an
tone/an
tone/an

1.050
460
556
0
0
3.500
0
2.442

0
0
0
0
0
0
0
660

tone/an
tone/an
tone/an

1.338
6.555
69.121

130
990
4.140

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Compozi ia medie a de eurilor menajere colectate , în anul 2007 este prezentat în
tabelul nr. 3.20 i fig.nr. 1 si 2.
Tabel 3.20

Compozi ia de eurilor
Hârtie i carton
Sticl
Plastice
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

PRGD Regiunea 1
NE
Mediu
urban (%)
11
5
10

Mediu
rural (%)
9
4
6,5

Studiu de
fezabilitate
Ecomanagement
Tg.Neam (%)

8,3
4,6
15,7
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Metale
Textile
Biodegradabil
Altele
Total

Sursa : PRGD Regiunea 1 NE

5
4
51
14
100,0

4
3
62
11,5
100,0

1,9
60,4
6,5
100,0

Fig. nr. 1 Compozi ia medie a de eurilor menajere colectate - sursa date PRGD

7%

9%

5%
16%

2%
0%
61%

14%

11%

5%
10%

5%
4%
51%

Fig. nr. 2 Compozi ia medie a de eurilor menajere colectate - sursa date Studiu de
fezabilitate
Materia biodegradabil din de eurile municipale reprezint o component major ,
cuprinzând de eurile biodegradabile din gospod rii i unit i de alimenta ie public ,
de euri vegetale din parcuri , gr dini , pie e , component biodegradabil din de eurile
stradale , n molul or enesc de la sta iile de epurare a apelor uzate menajere .
Dotarea agentilor de salubrizare
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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In tabelul urm tor se prezint detaliat dotarea agen ilor de salubrizare atât în ceea
ce prive te colectarea de eurilor menajere, cât i în ceea ce prive te transportul acestora
la nivelul anului 2005.
Nr.crt.

Tabel nr. 3. 21 Colectarea i transportul de eurilor, 2005
Tg.Neam
Operator

Indicator

1. Num r puncte de
colectare, din care :
- persoane juridice
- popula ie deservit
2. Amplasarea punctelor de
colectare, din care :
- agen i economici
- asocia ii locâtari
- zona de case
3. Echipament de colectare
disponibil, din care :
- containere (4mc)
- euro containere
(1,1mc)
- europubele (0,12 mc.)
- europubele (0,24 mc.)
- dot ri artizanale (cutii
lemn sau beton)

-

-

-

1.996
51
43

1.942
51
29

54
14

1.172

1.132

40

730

730

-

-

-

-

11

11

-

11

11

-

4
1
1
1
1

4
1
1
1
1

-

5. Dot ri pentru transportul
de eurilor din care :
- autocompactoare
(18mc.)
- autotransportator
contaINer(3 mc.)
- tractoare cu remorc
- multicar
- autocamion
- autobasculant
- buldozer

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

-

-

separat a de eurilor
menajere
- arc pentru PET-uri

S.C. ACVATERM SA Tg
Neam

SC EUROSAL SRL
Tg Neam

-

4. Dot ri pentru colectarea

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

S.C. ACVATERM SA Tg
Neam

Tabel 3.22 Situa ia dot rilor tehnice ale operatorilor

Echipament de
colectare
containere (4mc)
euro containere
(1,1mc)

Numar
51
29

Capacitate
(mc.)
4
1,1

Volum total
(mc.)
204
32
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SC EUROSAL SRL Tg
Neam

Total

europubele (0,12 mc.)

1.132

0,12

136

europubele (0,24 mc.)

730
11
14

0,24
1
1,1

175
11
-

40

0,12

5

-

563

arc pentru PET-uri

containere (4mc)
euro containere
(1,1mc)
europubele (0,12 mc.)
europubele (0,24 mc.)

-

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

2.007

B. VALORIFICAREA DE EURILOR MUNICIPALE

De euri de rumegu
Valorificarea de eurilor lemnoase s-a realizat, în general, prin ardere în centralele
termice proprii cu recuperare de c ldur , sau prin livrare la popula ie spre a fi folosite în
acela i scop.
Tratare termic
In jude ul Neam exist o fabric de ciment CARPATCEMENT HOLDING SA –
Sucursala Bicaz, ce face parte din grupul Heidelberg Zement Group.
Conform informa iilor furnizate de operatorul economic pâna în prezent s-au folosit
pentru coincinerare în principal cauciucuri întrucât colectarea separat a de eurilor este
implementat doar într-o mic masur iar o condi ie de func ionare este asigurarea unui
flux
continuu de de euri pentru o perioada de minim 3 luni. Instalatia ar putea prelua
aproximativ 7500 t/an de euri municipale sortate.
Lista de eurilor acceptate, conform autoriza ie integrate de mediu, cuprinde
urm toarele tipuri de de euri:
o De euri de hârtie, lemn, plastic, textile
o De euri din batal, fractie solid i lichid
o De euri de lacuri, vopsele, cleiuri, adezivi i solven i
o De euri de la rafinarea petrolului
o Ulei uzat i emulsii
o N moluri de la sta iile de epurare i de la fabricarea hârtiei
In Regiunea 1, din care face parte jude ul Neam , exist dou sta ii de tratare
termic a de eurilor periculoase respectiv Mondeco SRL Suceava având o capacitate de
aproximativ 1t/zi i Superstar Comp R d u i cu o capacitate de 4t/zi.
Prelucrarea în vederea recicl rii
Valorificarea de eurilor menajere i asimilabile colectate separat se face prin unit i
de tip REMAT i al i agen i economici dota i cu echipamente pentru valorificare.
Agen ii economici, autoriza i, care recicleaz de euri i tipul de de eu colectat sunt
:
Tabel 3.23 Situa ia agen ilor economici autoriza i care recicleaz de euri
Nr.
crt.

Denumire societate
autorizat

1. Remat S.A.Neam

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Localitate punct
de lucru
Piatra Neam
Roman

Tipul de de eu pentru care este
autoriza ie
Ac
H
F
S M.P.
C T
x
x
x
-
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Nr.
crt.

Denumire societate
autorizat

2. Remat S.A.Ia i
3. Remat Boto ani
4. Petrocart Piatra Neam
5. Cosmat Com SRL
Piatra Neam
6. AFBofan Roznov
7. SC Autotrans SA
Ia i
8. SC Natalia Prod Roznov
9. SC Rossal Roman
10. SC Simotab SRL Suceava
11. PF Munteanu
12. SC St nescu SRL
Piatra Neam
13. PF P îrjoleanu S vINesti
14. S.C Fraga Com SRL Piatra
Neam
15. SC Pitu Met SRL Piatra Neam
16. SC Comboghi SRL Roman
17. SC Caromtex SRL Tg.Neam
18. SC Salubritas SA Piatra
Neam
19. SC Dinamic invest SRL
Roman
20. SC Artimpact SRL Piatra
Neam
21. SC Olariu Construct SRL
Roman
22. SC Reciclyng SRL F lticeni
23. PF Eram Marian Tarc u
24. SC 2P COM SRL Roman
25. SCMetal Partener Impex SRL
Ia i
26. SC Fluor Laal Complex SRL
Mo ca Ia i
27. SC Fiergo SRL Tg.Neam
28. SC Adrialum SRL Roman
29. SC Ema On SRL Mo ca IA I
30. SC Probest SRL Vân tori
Neam
31. SC Const na Comprod SRL
Roman
32. SC Star Mar SRL Piatra
Neam
33. SC Simionescu Prodcom SNC
Poiana Teiului
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Localitate punct
de lucru
Tg.Neam
Roman
Tg.Neam
Borca
Piatra Neam
Piatra Neam
Piatra Neam

Tipul de de eu pentru care este
autoriza ie
Ac
H
F
S M.P.
C T
x

x

x

-

x

-

-

x
x

x
-

x
x
x

x
-

-

-

-

Roznov
Roman

x
x

-

-

-

-

-

-

Roznov
Roman
Piatra Neam
Piatra Neam
Piatra Neam

x
x
x
x

-

-x
-

-

x
--

-

-

S vine ti
Piatra Neam

x
x

-

-

-

-

-

-

Piatra Neam
Roman
Tg.Neam
Poiana Teiului
Piatra Neam

x
x
x

x

-

-

-

-

--

-

-

-

-

x

-

-

Roman

x

-

-

-

-

-

-

Bicaz

x

-

-

-

x

-

-

Roman

x

-

x

x

x

-

-

Roman
Tarc u
Roman
Piatra Neam

x
x
x
x

x
-

-

-

x
-

-

-

Tg.Neam

x

x

-

-

-

-

-

Tg.Neam
Roman
Piatra Neam
Vân tori Neam

x
x
x
x

x
x

-

x

x

-

-

Roman

x

-

x

-

-

-

-

Piatra Neam

x

-

-

-

-

-

-

Poiana Teiului

x

x

x

x

-

-

-
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Nr.
crt.

Denumire societate
autorizat

34. SC Lalirex SRL Bac u
35. SC Vl du Serv SRL Piatra
Neam

Localitate punct
de lucru
Piatra Neam
Piatra Neam

Tipul de de eu pentru care este
autoriza ie
Ac
H
F
S M.P.
C T
x
x
x
x
-

Legend :F= fier, Ac.=acumulatori, H=hârtie, S=sticl ,M.P= mase plastice, C= cauciuc,T=textile

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam
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LISTA SOCIET ILOR COMERCIALE DIN JUDE UL NEAM
AUTORIZATE S PREIA DE EURI DE ULEIURI UZATE DE LA DIVER I GENERATORI
24.04.2008
Nr.
Crt
1

Nume societate

Adresa sediu social

Telefon

Fax

e-mail

S.C. Carpatcement
Holding S.A.
Sucursala Bicaz
S.C. Api Sorelia
S.R.L.

Bicaz, Str. Piatra
Corbului
nr.80, cod post. 615100
Piatra Neam , Str.
Ciocarliei, nr. 8B, cod
post. 610209

0233254221

0233253131

marta.ciubotaru@carpatcement.ro

0233223093

0233223093

apisorelia@clicknet.ro

3

S.C. Mihoc Oil
S.R.L.

Sat Leghin, com Pipirig,
cod post. 617325

0233252202

-

4

S.C. Diana Service
S.R.L.

Piatra Neam , str.
Traian,nr. 4, bl.S3, ap.
21, punct de lucru la
SavINesti, str. Uzinei nr.
1

0743875219

0233252202
0233790237
-

2

Info@dianaservice.com

Tip de euri ulei scop preluare *
Periculoase –
coincinerare
Periculoase –
colectare în
vederea valorificarii
,elimimarii prin terti
Periculoase alte metode
Nepericuloasealte metode

Autoriza ie
A.I.M. nr. 9/20.10.2005
A.M. nr. 70/25.04.2006
revizuita la 27.10.2006
si 24/28.01.2008
A.I.M. nr.
53/29.12.2006
A.M. nr.
182/20.05.2008

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam
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AGEN I ECONOMICI CARE COLECTEAZ , VALORIFIC , RECICLEAZ DE EURI
Jude
Neam

Agent economic *)
SC Remat SA Neam
(colectare/valorificare)

Date de identificare
Autoriza ie de mediu /
(adresa, telefon, fax, e-mail)
valabilitate
Piatra Neam , bd. G-ral N. D sc lescu, nr. 148/06.07.2006 – valabilitate 3
ani (revizuit , conform HG nr.
287, tel. /fax 0233 210240/216750
2406/2004)

Tipuri de de euri
inscrise in autoriza ie
- de euri metalice
feroase
i
neferoase
- de euri de hârtie
i carton
- mase plastice
- VSU
- de euri de hârtie
i carton

SC Petrocart S.A. Piatra
Neam
(colectare/reciclare)
SC Carpatcement Holding
SA – Sucursala Bicaz
(colectare/valorificare
energetic )

Piatra Neam , bd. Decebal, nr. 171, tel./fax Autoriza ie integrat nr.
0233 213513/218330
14/27.12.2005 – valabilitate 10
ani
Bicaz, str. Piatra Corbului, nr. 80, tel./fax Autoriza ie
integrat
nr.
0233 254221/253131
9/20.10.2005 – valabilitate 10 ani

SC Rossal SRL Roman
(colectare/valorificare)

Roman, str. Bogdan Drago , nr.118, tel./fax 165/07.10.2005 – valabilitate 5
0233 740487
ani

SC Gevado Pani SRL Piatra
Neam
(colectare/valorificare)
SC Const na Com Prod SRL
Roman
(colectare)
SC Green Office SRL Piatra
Neam
(colectare/valorificare)
SC Api Sorelia SRL Piatra
Neam

Piatra Neam , str. Nordului, nr. 5, tel.
0742937123

16/01.02.2005 – valabilitate 5 ani

Roman, str. Rena terii, nr. 51, tel. 0233
734002

152/20.07.2006 – valabilitate 5
ani

-

de euri de hârtie
i carton

Piatra Neam , str. Poiana Teiului, nr. 6, tel.
0233 223630; 0723167762

94/15.05.2006 – valabilitate 5 ani

-

DEEE

-

de euri medicale
periculoase

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

-

Piatra Neam , str. Ciocârliei, nr. 8B, tel./fax 70/25.04.2006,
0233
223093,
e-mail:

revizuit

IN

-

anvelope uzate
uleiuri uzate
de euri din
plastic
de euri
lemnoase
de euri de
ambalaje tip PET
de euri PE
de euri de hârtie
de euri de
ambalaje tip PET
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27.10.2006 – valabilitate 5 ani

(colectare/transport)

serban7756@yahoo.com.

SC Eurosept SRL Piatra
Neam
(colectare/transport)
SC Aseptica SRL Tg. Neam
(colectare/transport)
SC Incinamed SRL Roman
(colectare/transport)
SC Remat SA Boto ani
(colectare)
SC Simotab SRL Suceava
(colectare)

Piatra Neam , str. Plevnei, bl. G10, sc. D, ap. 201/22.11.2005 – valabilitate 5
69, tel./fax 0233236349
ani
Tg. Neam , str. Brazilor, bl. A10, ap. 23, tel.
0233 791340
Roman, str. Dimitrie Cantemir, nr. 9, tel.
0233 738168
Punct de lucru Piatra Neam , str. Gara
Veche, nr. 4
Punct de lucru Piatra Neam , tel.
0745521637

SC COSMAT Com SRL
Sat Izvoare, com D-va Ro ie
Izvoare
(colectare)
SC Adrialum SRL Roman
Roman, str. tefan cel Mare, nr. 309
(colectare)
SC Natalia Prod SRL Roznov Roznov
(colectare)
Piatra Neam , str. Moldovei, nr. 4
SC Lencop SRL Piatra
Neam
(colectare)
Piatra Neam , str. Izvoare, nr. 65
SC Stanmar SRL Piatra
Neam
(colectare)
Piatra Neam , str. Gara Veche
SC Alin For You SRL Piatra
Neam
(colectare)
Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam
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55/30.03.2006 – valabilitate
ani
63/10.04.2006 – valabilitate
ani
259/23.10.2006 – valabilitate
ani
225/18.05.2004 – valabilitate
ani

-

5

-

5

-

5

-

alte de euri
periculoase
de euri medicale
periculoase

56/30.03.2006 – valabilitate 5 ani

-

de euri medicale
periculoase
de euri medicale
periculoase
de euri metalice
VSU
de euri de hârtie
i carton
de euri metalice
de euri metalice

91/11.05.2006 – valabilitate 5 ani

-

de euri metalice

172/03.08.2006 – valabilitate 5
ani
264/03.11.2006 – valabilitate 5
ani

-

de euri metalice

-

de euri metalice

265/07.11.2006 – valabilitate 5
ani

-

de euri metalice

270/10.11.2006 – valabilitate 5
ani

-

de euri metalice

5
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C. DEPOZITAREA DE EURILOR MUNICIPALE

Ca urmare a lipsei de amenaj ri i a exploat rii deficitare, depozitele de de euri
se num r printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact i risc pentru mediu i
s n tatea public .
Depozitarea reprezint cea mai important op iune de eliminare a de eurilor
municipale , apreciindu-se c la nivelul ora ului cca. 90% din de eurile municipale
generate în mediul urban sunt eliminate prin depozitare în depozite de tip or enesc .
La nivelul ora ului Tg. Neam exist un depozit neconform, de tipul „b”, pentru
depozitarea de eurilor municipale .
Conform prevederilor H.G. 349/2005 privind depozitarea de eurilor, acest depozit
î i va sista activitatea de depozitare etapizat, urmând ca într-o perioad de maxim 2 ani de
zile de la sistare s fie închis.
Aceste depozite neconforme nu sunt echipate cu sisteme de cânt rire a cantit ilor
de
de euri ce intr în depozit, aceste cantit i fiind estimate în func ie de volumul mijloacelor
de transport i utilizând o densitate specifica ce variaz de la un operator la altul. De
aceea
gradul de acurate e a datelor raportate prezint un grad sc zut de precizie.
In tabelul urm tor sunt prezentate date despre depozitul de de euri .
Tabel 3.24:Principalele date despre depozitul de de euri
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Indicator
Num r depozite
Amplasare
Data construc iei (an)
Suprafa a (ha)
Locuitori deservi i
(mii locuitori)
Capacitate proiectat (m3)
Capacitate disponibil (m3)
Suprafa ocupat (ha)
Gradul de umplere (%)
Acord / autoriza ie de mediu
Licen a de operare
Entitatea responsabil pentru operarea depozitului
Distan a fa de a ez ri umane (km)
Anul închiderii/ încet rii activit ii
Proprietar
Tarife de depozitare aplicate (EURO / ton )
Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

ora ul Tg.Neam
Nivel indicator

1

Tg.Neam

1.965
4
8.900

250.000
120.000
2,5
cca. 48%
-

S.C. ACVATERM SA Tg Neam

cf. prev. legale
2.012
Consiliul local
-

Tabel 3.25 : Evolutia cantit ilor de de euri depozitate
Depozit
Cantitate depozitat (mii tone)
2003
2004
2005
2006
Observa ii
ora ul Tg.Neam
10.450
11.453
11.665
11.279
Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam
In ora ul Tg.Neam nu exist depozite permanente de de euri industriale,în
conformitate cu prevederile H.G. 162/2002, i nici depozite de de euri periculoase.
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Toate aceste aspecte prezentate privind activitatea de gestionare a de eurilor
necesit adoptarea unor m suri specifice , adecvate fiec rei faze de eliminare a de eurilor
în mediu , cu activit i de monitorizare .
Impactul depozitelor de de euri asupra mediului
Depozitarea necontrolat a de eurilor, f r respectarea legisla iei în vigoare, are un
impact negativ semnificâtiv asupra mediului (prin alterarea calit ii solului, aerului i pânzei
freatice)
i calit ii vie ii popula iei. Urmare dispozi iilor circularei MAPAM nr.
381776/PL/14.11.2003, s-a stabilit, sub coordonarea Consiliului Jude ean Neam i de
comun acord cu autorit ile administra iei publice locale, programarea în timp a închiderii
depozitelor de de euri vechi.
In contextul reducerii num rului de depozite zonale în func ie de prognoza
cantit ilor de de euri generate, estimate prin Strategia na ional de gestionare a
de eurilor, iar Planul Na ional de Gestionare a De eurilor – final – s-a realizat inând cont
de un num r de circa 50 depozite zonale la nivelul rii pân în anul 2019, s-a propus,
pentru jude ul Neam aprobarea realiz rii unui nou depozit zonal , loca ie posibil Roman
i a unei sta ii de transfer la Tîrgu Neam , arondat depozitului zonal.
Argumentele care justific realizarea Depozitului Zonal Roman sunt:
popula ia ce urmeaz a fi deservit de depozit este de 290.462 locuitori;
depozitul va deservi un num r de 46 unit i administrativ teritoriale (1 municipiu, 1
ora i 44 comune);
se va putea asigura implementarea optim a unui sistem integrat de gestionare a
de eurilor la nivelul întregului jude ;
localit i rurale dispersate;
distan ele dintre Depozitul Ecologic Piatra Neam i unele localit i rurale din zona
Roman sunt mai mari de 80 km;
accesul dificil în anumite zone pentru mijloace de transport de mare capacitate;
optimizarea costurilor de colectare i transport a de eurilor.
Depozite de de euri industriale
Halda mixt Simione ti, com. Cordun, administrat de c tre S.C. MITTAL STEEL
S.A. Roman, S= 4,78 ha.;
Halda de de euri Industriale administrat de S.C. Moldeternit S.A. Bicaz, S = 1,1
ha.;
Halda mixt S vine ti (de euri Industriale nepericuloase i de euri menajere) în
administrarea Consiliului Local S vine ti, S = 1,9 ha.;
Halda IPS – Cianuril, apar inând S.C. Fibrexnylon S.A. S vine ti – Divizia Chimic ,
S =0,15 ha.;
Haldele de steril radioactiv din perimetrele de explorare i exploatare geologic a
z c mântului de uraniu (Tulghe – GrIN ie i Bicazu Ardelean – D muc) – 67
halde, suprafa a total = 15,9 ha.

D. GESTIONAREA N MOLULUI DE LA
EPURAREA APELOR UZATE OR ENE TI

In tabelul urm tor sunt prezentate cantit ile de n mol rezultate de la sta ia de
epurare , conform bazei de date de inute de Agen ia de Protec ia Mediului Neam :
Tabel 3.26 Sta ia de epurare existent , 2006
Sta ia de epurare

S.C. ACVATERM SA Tg Neam

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Locuitori
deservi i
8034

Capacitate(l/s)
proiectat
actual
126
26

Cantitate de n mol
Umed (t)
Su(t)
131
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La nivelul anului 2006, în ora ul Tg.Neam întreaga cantitate de n mol rezultat
de la sta ia de epurare ora eneasc este eliminat prin depozitare.
N molul de epurare poate fi utilizat în agricultur în condi iile respect rii
prevederilor legislative i anume a Ordinului comun al Miniserului mediului i gospod rii
apelor i Ministerul agriculturii nr 344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind
protec ia mediului i în special a solului atunci când n molurile de epurare sunt utilizate în
agricultur . Cadrul legal pentru valorificarea agricol a n molului a fost creat prin
transpunerea Directivei 86/278 privind protec ia mediului i în particular a solului, respectiv
prin Ordinul MMDD nr. 49/2004 .
Pe termen mediu i lung , sunt necesare investi ii specifice trat rii n molului rezultat
în sta iile de epurare i încurajarea valorific rii agricole a acestei categorii de de eu ,
precum i crearea condi iilor necesare pentru a asigura eliminarea prin cele mai bune
metode, atât din punctul de vedere al costurilor, cât i al protec iei mediului.

E. GESTIONAREA DE EURILOR PROVENITE DIN
CONSTRUC II I DEMOL RI

Cantitatea de de euri provenite din construc ii i demol ri generat în ora ul
Tg.Neam
este relativ sc zut , dar se prognozeaz o cre tere, determinat de
dezvoltarea economic a jude ului.
Nu exist înc un sistem adecvat de valorificare a de eurilor din construc ii i
demol ri, ci doar o reutilizare intern în gospod ria proprie sau o comercializare pe o pia
nedeclarat .
Atât la nivelul ora ului Tg.Neam cât si la nivelul jude ului Neam nu exist o
eviden a clar a cantit ii generate de de euri din construc ii i demol ri fapt care se
datoreaz
i inexisten ei unor prevederi legislative care sa reglementeze gestionarea
acestui flux special de de euri.
In prezent doar o parte din de eurile provenite din construc ii i demol ri este
raportat iar datele statistice privind generarea anual a de eurilor provenite din
construc ii si demolari,
lipsesc.
In prezent, în jude ul Neam cu excep ia municipiului Piatra Neam , se raporteaz
doar
cantita ile de de euri din construc ii i demol ri eliminate în depozitele municipale f r a se
cunoa te cantitatea generat .
Cantit ile totale generate de de euri din construc ii i demol ri se estimeaz a fi
mult mai mari decât cele raportate în prezent întrucât agen ii economici respectiv popula ia
fie
depoziteaz aceste de euri în locuri nepermise fie sunt valorificate individual f r a fi
raportate la autoritatea de mediu.
In Tg. Neam nu exist reglement ri legislative în ceea ce prive te gestionarea
acestui flux special de de euri, nu exist date privind cantitatea de de euri generate nici
m car bazate pe estim ri . In concluzie nu exist o gestionare separat a acestor cantit i
de de euri

F.GESTIONAREA DE EURILOR DE AMBALAJE

Directiva nr.94/32/CE privind ambalajele i de eurile din ambalaje a fost transpus
în legisla ia româneasc prin H.G. nr.621/2005. Conform legisla iei, se denume te ambalaj
orice obiect, indiferent din materialul din care este confec ionat ori de natura acestuia,
destinat re inerii, protej rii, manipul rii, distribu iei i prezent rii produselor, de la materii
prime la produse procesate, de la produc tori pân la consumatori sau utilizatori.
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Directiva nr.2004/12/CE, care modific Directiva nr.94/32/CE, stabile te obiectivele
de reciclare pentru fiecare material, de eu, luând în considerare evaluarea ciclului de via
i analiza cost-beneficiu.
Atingerea acestor obiective trebuie s se bazeze pe o evolu ie foarte important a
colect rii selective. Reu ita acesteia are la baz comportamentul fiec rui cet ean, iar
eficien a investi iilor depinde de sensibilizarea publicului larg referitor la necesitatea
colect rii selective.
Responsabilitatea pentru îndeplinirea cerin elor esen iale pentru ambalaje revine,
potrivit legii, agentului economic care introduce pe pia ambalajul respectiv.
De eurile de ambalaje de la popula ie nu sunt colectate separat la surs , cu
excep ia anumitor recipien i returnabili i mai recent, în municipiul Piatra Neam , a
de eurilor de ambalaje tip PET. De eurile de ambalaje rezultate din comer sunt în general
colectate separat, pe tipuri de materiale i predate unit ilor colectoare sau anumitor
persoane care le vând acelora i unit i. De eurile de ambalaje rezultate din domeniul
productiv sunt de regul colectate separat i vândute colectorilor de materiale reciclabile
sau direct societ ilor care le pot recicla. în prezent în jude ul Neam nu exist unit i
specializate în colectarea i reciclarea de eurilor de ambalaje, valorificarea lor fiind
realizat prin acelea i unit i care asigur colectarea/valorificarea tuturor materialelor
reciclabile. In conformitate cu prevederile HG nr. 349/2002, consiliile locale au sarcina de
a asigura spa ii pentru amplasarea containerelor pentru recuperarea de la popula ie a
de eurilor de ambalaje i spa ii de depozitare a de eurilor, de a lua m suri pentru
transportul de eurilor preselectate i de a identifica agen i economici care pot prelucra
de euri de ambalaje.

G. GESTIONAREA DE EURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE I
ELECTRONICE
Administra iile locale în conformitate cu prevederile legale au obliga ia de a colecta
separat DEEE de la gospod riile particulare i de a pune la dispozi ie produc torilor
spa iile necesare pentru înfiin area de puncte de colectare selectiv .
Tipuri de de euri de echipamente electrice si electronice (DEEE) care fac obiectul
Strategiei sunt:
20 01 21* - tuburi fluorescente si alte de euri cu con inut de mercur;
20 01 23* - echipamente abandonate cu con inut de CFC;
20 01 35* - echipamente electrice i electronice casate, altele decât cele
specificate la 2001 21 si 20 01 23 cu con inut de componen i periculo i;
20 01 36 - echipamente electrice i electronice casate, altele decât cele specificate
la 2001 21, 20 01 23 i 20 01 35.
Generarea DEEE
Conform prevederilor art. 5 (13) din H.G. 448/2005, pân la 31 decembrie 2008 rata
medie anual de colectare separat de DEEE pe cap de locuitor provenite de la
gospod riile
particulare este de 4 kg, cu urm toarele obiective intermediare:
pân la 31 decembrie 2006, a cel pu in 2 kg/locuitor
pân la 31 decembrie 2007, a cel pu in 3 kg/locuitor
In jude ul Neam activitatea de colectare a de eurilor de echipamente electrice i
electronice a început din anul 2006, odat cu înfiin area SC Green Office SRL Piatra
Neam .
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Din anul 2007 în Piatra Neam î i începe activitatea în acest domeniu i SC
Brantner Servicii Ecologice SA.
Urmare activit ii acestor dou firme i particip rii administra iei locale la campaniile
de colectare DEEE desf urate în anii 2007 i 2008 au fost colectate urm toarele cantit i
de DEEE:
Tabel 3.27: Cantit i colectate de DEEE, kg
Colector
Prim ria ora ului Tîrgu
Neam

2006

2007

2008
(ian – martie)

Total

0

2.088
(campania din
03.11.2007)

2.467
(campania din
19.04.2008 i
campanii lunare

4.555

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Tabel 3.28 Puncte de colectare – ora e cu peste 20.000 locuitori ( Tg. Neam )
Amplasament
Amenajare
Tg. Neam , bd. 22 Decembrie - nr. 58

Spa iu amenajat la parter de bloc, func ional

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

In prezent în ora i respectiv în jude nu exist nici o instala ie de tratare a DEEE..
In momentul de fa exist patru sisteme care preiau responsabilitatile de colectare

i
reciclare ale produc torilor de echipamente electrice si electronice.
RoREC România va gestiona produsele din categoria 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 9, 10,
autorizat
ECOTIC va gestiona produsele gri (IT&C), din categoria 3, 4, 7, 9, autorizat .
RECOLAMP va gestiona echipamentele de iluminat, din categoria 5b, c, e, f,
autorizat .
ENVIRON va gestiona echipamentele din categoria 1-10, cu excep ia 5b, c, d,
autorizat .

F. ACTIVIT

I DE DEZINSEC IE,DEZINFEC IE I DERATIZARE

Nu sunt organizate activit i de dezinsec ie, dezinfec ie
prim riilor acestea fiind practicate de c tre firme ter e.

i deratizare la nivelul

G. ACTIVITATILE DE CUR ARE SI TRANSPORTUL ZAPEZII DE PE
CAILE PUBLICE CU MENTINEREA IN FUNCTIUNE A ACESTORA PE
TIMP DE POLEI SAU DE INGHET

Realizarea cur eniei stradale , inclusiv cur area i transportul z pezii de pe c ile
publice cu men inerea în func iune a acestora pe timp de polei sau de înghe , reprezint
obliga ii ale autorit ilor locale , ale institu iilor publice i agen ilor economici precum i a
cet enilor din cadrul fiec rei localit i a jude ului .
Activit ile sus men ionate sunt gestionate de c tre Consiliul local prin delegare
c tre operatorul de salubrizare , dup caz.
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In tabelul de mai jos este redat situa ia existent la nivelul ora ului Tg. Neam i a
localit ilor asociate în proiectul de investi ii ,,ECO MANAGEMENT” în domeniul salubriz rii
localit ilor i managementul de eurilor solide:
Tabel 3.29 Getionarea de eurilor în localit ile asociate la proiectul ,,ECO MANAGEMENT”
Localitatea

Tg. Neam

Serviciul de
salubrizare
(organizat/
neorganizat)
Organizat

Mod de
colectare
(selectiv,
nesectiv)
Neselectiv

B l te ti

Neorganizat

Neselectiv

-Colectare
îndividual
în gospod.
-Sistem
organizat
pt.sta iunea
B l te ti

Brusturi

Neorganizat

Neselectiv

-

Dr g ne ti

Neorganizat

Neselectiv

Groap
gunoi

Ghind oani

Neorganizat

Neselectiv

2 containere
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Mod de
depozitare
Clasic
S=4000
depozit
pentru
de euri
menajere
care va fi
închis pân
la 2012

Sta ie de transfer
de euri
(existent /în curs/
necesar )
Proiect PHARE
CES pentru
implementarea unui
sistem simplu,
eficient i durabil de
gestionare a
de eurilor locale
„ECO
MANGEMENT” IN
parteneriat cu
comunele: Brusturi,
Dr g ne ti,
Grum ze ti,
B l te ti,
GhINd oani
Proiect IN derularePHARE
„ECO
MANGEMENT” în
parteneriat cu
localit ile: Tg.
Neam , Brusturi,
Dr g ne ti,
Grum ze ti,
GhINd oani
Proiect PHARE
CES „ECO
MANGEMENT” în
parteneriat cu
localit ile:
Tg.Neam
Dr g ne ti,
Grum ze ti,
B l te ti,
GhINd oani
Proiect PHARE
„ECO
MANGEMENT” în
parteneriat cu
localit ile: Tg.
Neam , Brusturi,
B l te ti,
Grum ze ti,
GhINd oani
Proiect PHARE
„ECO
MANGEMENT” în
parteneriat cu
localit ile: Tg.
Neam , Brusturi,

Nr.
abona i
racorda i

Operator
serviciu

9200
(6414 la
blocuri)

SC Eurosal
pt. re eaua
stradal
SC
Acvaterm
pt.
popula ie

83
apartamente+
sta iunea
B l te ti

SCRomstal
Piatra
Neam

-

-

-

-

-

SC
Acvaterm
Tg. Neam
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Localitatea

Serviciul de
salubrizare
(organizat/
neorganizat)

Mod de
colectare
(selectiv,
nesectiv)

Mod de
depozitare

Grum ze ti

Neorganizat

Neselectiv

Groap
de
gunoi
neautorizat

Vân tori
Neam

Serviciu
în
curs
de
înfiin are

Neselectiv

Pubele, saci
(transfer la
depozit
Tg. Neam )

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

.

Sta ie de transfer
de euri
(existent /în curs/
necesar )
Dr g ne ti,
Grum ze ti,
B l te ti
Demarat -Proiect
PHARE „ECO
MANGEMENT” în
parteneriat cu
localit ile: Tg.
Neam , Brusturi,
Dr g ne ti,
B l te ti,
GhINd oani
-

Nr.
abona i
racorda i

-

-

Operator
serviciu

-

Prim ria
Vân tori

3.3. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Transportul public local este un serviciu de utilitate public care furnizeaz presta ii
de interes colectiv i general cu caracter economico-social colectivit ilor locale .
Transportul public local are un rol deosebit în via a unui ora
prin asigurarea
leg turilor între diferite zone func ionale , între zonele industriale , recrea ionale i cultural
– administrative ale acestuia .
Acest serviciu reprezint un element de echitate social prin aceea c poate facilita
accesul popula iei din zonele dafavorabile ale jude ului , respectiv urbei , la servicii de
interes general .
Autorit ile publice locale au obligativitatea s asigure , s organizeze , s
reglementeze , s coordoneze i s controleze prestarea serviciilor de transport public
desf urate pe raza administrativ-teritorial a acestora .
Serviciul de transport public local de persoane se organizeaz de c tre autorit ile
administra iei publice locale prin consultarea asocia iilor reprezentative ale operatorilor de
transport si/sau ale transportatorilor autoriza i, precum si ale utilizatorilor în vederea
stabilirii politicilor si strategiilor locale privind transportul public local si modalit ile de
func ionare a acestui serviciu.
Conform prevederilor legale, componentele infrastructurii tehnico-edilitare se
eviden iaz i se inventariaz în cadastrele imobiliar-edilitare ale unit ilor administrativteritoriale, în condi iile legii.
Serviciul de transport public local de c l tori ca i în celelalte zone ale României a
fost permanent influen at de mai mul i factori obiectivi printre care:
extinderea zonei urbane în detrimentul celei rurale,
invazia automobilelor personale, în special dup 1990, cu sufocarea ora ului din
lipsa locurilor de parcare;
stagnarea dezvolt rii economiei în majoritatea zonelor (sc derea num rului locurilor
de munc );
cre terea ponderii popula iei „s race” ( omeri, pensionari, etc.).
Prezenta strategie plaseaz serviciul de transport în sfera activit ilor de interes
economic local a a cum sunt ele definite de Carta Alb a Politicii de Transport în Europa
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pân în anul 2010. Aceast Cart define te conceptul european de transport, cu referire i
la transportul local, având la baz urm toarele obiective:
• Descentralizarea serviciilor publice i preluarea lor de c tre autorit ile locale
pentru asigurarea unei calit i corespunz toare cerin elor popula iei;
• Extinderea serviciului de transport local i pentru zona periurban , m rând
astfel gradul de acces al popula iei la acest serviciu;
• Restructurarea mecanismelor de protec ie social prin ajutoare date
persoanelor defavorizate i unor categorii sociale;
• Promovarea principiilor economiei de pia , cu asigurarea climatului
corespunz tor unei concuren e loiale;
• Realizarea de facilit i pentru transportul public local, pentru descurajarea
transportului individual;
• Atragerea capitalului privat pentru finan area investi iilor din domeniul
infrastructurii locale;
• Institu ionalizarea creditului local, ca un mod de finan are a moderniz rii
serviciului de transport local;
• Organizarea transportului local pentru asigurarea dezvolt rii durabile a
ora ului;
• Promovarea parteneriatului social i preg tirea continu a resurselor umane:
Popula ia ora ului Tg. Neam beneficiaz de facilit i de transport public local
specifice urm toarelor categorii :
• transport public local de persoane prin curse regulate ;
• transport public local de persoane prin curse regulate speciale (organizat la
nivel jude ean);
• transport cu autoturisme în regim de taxi ;
• transport public local de m rfuri în regim contractual sau de taxi , efectuate cu
autovehicule a c ror mas maxim autorizat , nu dep e te 3,5 tone ;
• transporturi efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare .
Transportul public local specifice categoriilor mai sus prezentate se efectueaz de
c tre operatorii de transport rutier licentia i numai în baza licen ei de traseu eliberate de
Ministerul Transporturilor prin Agen ia Teritorial a Autorit ii Rutiere Române sau de
c tre transportatori autoriza i ,dup caz , care de in autoriza ii de transport eliberate de
c tre autorit ile locale .
Serviciile de transport organizate de c tre Consiliul local are la baza un Regulament
de organizare i func ionare elaborat în baza normelor cadru i a regulamentului-cadru
stabilite prin acte normative .
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate organizat numai
pe raza administrativ –teritorial a localit ii , nu func ioneaz datorit în principal
urm toarelor constrângeri :
• aria teritorial –administrativ restrâns a localit ilor ;
• dificult i economico-financiare ;
• cre terea ponderii popula iei cu venituri sc zute ;
• cre terea num rului de mijloace auto personale ;
• existen a unor transportatori priva i neautoriza i .
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate organizat între
localit ile jude ului , definit ca transport jude ean , asigur printr-o structur echilibrat a
rutelor i a programului de circula ie prestabilit , adoptate de c tre Consiliul Jude ean
Neam în condi ii de eficien economic , accesul liber i nediscriminatoriu al tuturor
locuitorilor .
Tg. Neam reprezint sta ie de tranzit în cazul transportului jude ean de persoane .
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Consiliul local are organizat transportul public local de persoane prin curse
regulate speciale care se realizeaz cu 2 microbuze , num rul de elevi i copii
beneficiari ai acestui tip de transport este de 110.
Consiliul local al ora ului Tg. Neam autorizeaz transportatorii cu autoturisme
în regim de taxi ; în anexa nr. 1 se afl Lista transportatorilor autoriza i pentru categoria
transport cu autoturisme în regim de taxi .
Infrastructura tehnico-edilitar i mijloacele de transport componente ale
sistemului de transport public local la nivelul ora ului Tg.Neam se afl în proprietate
public a unit ilor administrativ-teritoriale i în proprietatea persoanelor juridice de drept
privat .
In tabelul nr. 3.30 este prezentat situa ia la nivelul anului 2007 a sistemului de
transport public local din ora ul Tg.Neam .
Nr.
crt
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7

8
9

Tabel nr 3.30 Situa ia sistemului de transport public local , ora ul Tg.Neam
Indicator

U.M.

Valoare
indicator

km
km
km
num r

81,474

Amenaj ri stradale ( sta ii de îmbarcare –debarcare , puncte de
vânzare a legitima iilor de c l torie )
.Dispecerate i dot ri speciale de urm rire i coordonare în trafic al
vehiculelor de transport , interven ie , repara ie

num r

-

num r

-

Construc ii , instala ii i echipamente specifice pentru intre inerea,
repararea i parcarea mijloacelor de transport ( depouri , garaje ,
sta ii de sp lare ,etc )
Mijloace de transport
-mijloace de transport persoane , din care ;

num r

1

num r

-

num
num
num
num
num

r
r
r
r
r

-

num r
num r
num r

fd
2

Infrastructura tehnico-edilitar
Re ea de drumuri : 96.824 km
- Lungime total drumuri or ene ti :administrate de primarie
- str zi modernizate , 35,7 %
- str zi nemodernizate , 64,93 %
Autog ri , terminale pentru îmbarcare , debarcare sau schimb de
c l tori

- autobuze
- microbuze
- autoturisme
- mijloace de transport m rfuri , din care :
- vehicule a c ror mas total maxim autorizat < 3,5
tone
- tractoare cu remorci
- vehicul special destinate serviciilor funerare
- microbuze transport copii i elevi prin curse speciale regulate (16
locuri)
Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

3

Principalele probleme care trebuiesc rezolvate în ceea ce prive te serviciul de
transport public local si infrastructura aferent sunt :
reabilitarea si modernizarea c ilor de acces ;
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realizarea de investi ii privind modernizarea sistemului având în vedere
starea efectiv a infrastructurii existente ;
realizarea unei autogari moderne si a amenajarilor stradale corespunzatoare
;
asigurarea înfrastructurii aferente pentru între inerea, repararea i parcarea
mijloacelor de transport în condi iile respec rii cerin elor de mediu ;
asigurarea resurselor financiare pentru sus inerea serviciului de transport
public local
Referitor la problema tarifelor : diferen ele de tarif (dintre pre ul real al titlului de
c l torie i cel aprobat de consiliul local) sunt acordate ca m sur de protec ie social ,
conform legisla iei în vigoare, inclusiv a celei pentru acordarea de reduceri sau gratuit i.
Aceste diferen e de tarif se situeaz între 10 – 40% din încas rilor din bilete/abonamente
sau procent din cheltuielile materiale. Aceste diferen e de tarif (precum i pre ul biletului i
al abonamentelor) se aprob prin hot râri ale consiliului local.
In anexa nr. 1 se prezint Lista operatorilor de transport c rora li se atribuie în
gestiune delegat serviciul de transport public local în regim de taxi

3.4. SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

Iluminatul public reprezint unul din criteriile de calitate ale civiliza iei moderne ,
având rolul de a asigura atât orientarea i circula ia în siguran a pietonilor i vehiculelor
pe timp de noapte , cât i crearea unui ambient corespunz tor în orele f r lumin
natural
Specific abord rii acestui serviciu este reducerea bugetelor de c tre
Administra iile locale pentru iluminatul stradal în contextul cre terii costurilor cu energia i
de între inere a instala iilor .
Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilit i
publice i cuprinde totalitatea ac iunilor i activit ilor de utilitate public
i de interes
economic i social general desf urate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale sub
conducerea, coordonarea i responsabilitatea autorit ilor administra iei publice locale, în
scopul asigur rii iluminatului public .
Conform Legii nr. 230/07.06.2006 serviciul de iluminat public face parte din sfera
serviciilor comunitare de utilit i publice , fiind asigurate prin responsabilitatea Consiliului
local i cuprinde iluminatul stradal – rutier , iluminatul stradal – pietonal , iluminatul
arhitectural , iluminatul ornamental i iluminatul ornamental –festiv .
Având în vedere c sistemul de iluminat public a fost o component a sistemului de
distribu ie a energie electrice , prin noile reglement ri legislative s-au definit concret
elementele acestui sistem public , condi iile de utilizare a infrastructurii de transport
energie pentru iluminat public , proprie rii sistemului cât i rela ia acestora cu proprietarul
re elelor de distribu ie .
Sistemul de iluminat public local cuprinde în principal , urm toarele elemente :
corpuri /aparate de iluminat , arm turi ( bra e de sus inere , elemente de fixare) ,
conductoare , echipamente de comand i automatizare
Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prest rii serviciului de iluminat public
este parte component a infrastructurii tehnico-edilitare a unit ii administrativ-teritoriale
care, în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilit i publice nr. 51/2006, apar in
propriet ii publice a acestora i se eviden iaz i se inventariaz în cadastrele imobiliaredilitare ale unit ilor administrativ-teritoriale. Sistemele de iluminat public sunt amplasate,
pe terenuri apar inând domeniului public sau privat al ora ului.
Serviciul de iluminat public local este administrat de c tre Consiliul local al ora ului
Tg. Neam .
Autoritatea local trebuie s asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe
criterii de competitivitate i eficien
economic
i managerial , având ca obiectiv
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atingerea i respectarea indicatorilor de performan a serviciului, stabili i prin contractul
de delegare a gestiunii, respectiv prin hot rârea de dare în administrare, în cazul gestiunii
directe.
Indiferent de modalitatea de gestiune aleas de c tre Consiliul Local serviciul de
iluminat public local trebuie sa se realizeze în baza unui Regulament de organizare si
func ionare a serviciului aprobat prin Hot râre a autoritatii locale
Activitatea de iluminat public prin modul de organizare, nu asigur în totalitate
condi ii de continuitate cantitativ
i calitativ , nu respect prevederile legisla iei în
domeniu , aflat în vigoare i nici standardele române ( SR13433 ) i normele europene
(CIE) , care stabilesc criteriile clare de calitate i cantitate a iluminatului . Aceasta se
datoreaz lipsei gestion rii serviciului de c tre operatori specializa i.
.
Activitatea de între inere i repara ii a sistemului de iluminat ttebuie s fie realizat de
c tre operatori licen ia i ANRSC i ANRE .In prezent activitatea se realizeaz de c tre E-

ON Moldova .

jos :

Datele sintetice privind sistemul de iluminat public local se prezint în tabelul de mai
Tabel 3.31
U.M.

Elemente indicative

Km

Lungimea re elei electrice
Num rul de gospod rii racordate la
re eaua electric
Infrastructura privind iluminatul public
local existent
Infrastructura privind iluminatul public
local – în curs de realizare
Infrastructura privind iluminatul public
local –de realizat pe termen mediu
Gradul de acoperire cu serviciu de
iluminat public local stradal
Grad de uzur a instala iei
Nr. corpuri de iluminat
Consum energetic anual
Valoarea consumat anual

- 2007Total
ora

Observa ii

106

-

Num r

fd

-

Km

71

-

Km

3

-

Km

71

-

%

81

-

%

30

-

Num r

1382

mii Kwh/an
mii RON

Reprezint % din
total necesar

750.000

-

345.500

-

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Starea actual a sistemului de iluminat public la nivelul ora ului se prezint dup
cum urmeaz :
• gradul de acoperire ( de dezvoltare ) la iluminatul stradal este de 81 %;
• re elele i echipamentele aferente iluminatului public în general , sunt
învechite , ineficiente i cu un grad mare de uzur , cca.30% ;
• surse de iluminat cu grad de eficien energetic i nivel de iluminat mediu
i redus , existen a unui num r mare de ap rate de iluminat i al arm turilor
pentru iluminat care s aib o durat de func ionare de cel pu in 10.000 de
ore ;
• nivel redus de dezvoltare a sistemului de iluminat ornamental i ornamental
festiv ;
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•

num r redus de instala ii de iluminat public local de la nivelul ora ului i a
localit ilor aferente acestuia , care de in echipamente moderne de comand
i automatizare (comand
automat
de conectare /deconectare a
iluminatului public ) ;
• c ile de circula ie principale , cu excep ia drumurilor na ionale , se pot
asimila , din punct de vedere al parametrilor luminotehnici , cu c ile de
circula ie cu trafic mediu , iar c ile de circula ie secundare se pot asimila cu
c ile de circula ie cu trafic foarte redus ;
• nu se realizeaz lucr rile de exploatare i între inere a instala iilor de iluminat
( lucr ri operative , revizii tehnice , repara ii curente ) cu respectarea
normelor tehnice în vigoare .
Componen a sistemului de iluminat arhitectural , iluminat ornamental i iluminat
ornamental – festiv : puncte luminoase – 1325 buc. iluminat stradal , 57 buc. iluminat
ornamental , 20buc –iluminat ornamental festiv .
.

3.5. SERVICIUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC ÎN SISTEM
CENTRALIZAT

Sistemele centralizate urbane de alimentare cu energie termic reprezint în
România subsectorul energetic cel mai deficitar, datorit uzurii fizice i morale a
instala iilor i echipamentelor, pierderilor energetice mari între surs i cl diri, resurselor
financiare insuficiente de exploatare, între inere, reabilitare i modernizare, i nu în ultimul
rând datorit problemelor sociale complexe legate de suportabilitatea facturilor.
Serviciul public de alimentare cu energie termic în sistem centralizat se realizeaz
prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice apar inînd domeniului public sau
privat al autoritatii administra iei publice locale si este alcâtuit dintr-un ansamblu
tehnologic i func ional unitar const nd din: construc ii, instala ii, echipamente, dotari
specifice si mijloace de masurare destinate producerii, transportului, distributiei si furnizarii
energiei termice pe teritoriul localit ilor, care cuprinde: centrale termice sau centrale
electrice de termoficare, re ele de transport, puncte termice/sta ii termice, re ele de
distributie, construc ii si instala ii auxiliare, bransamente pân la punctele de delimitare,
separare a instala iilor, sisteme de control, m surare si automatizare.
In ceea ce prive te fondul locativ urban, alimentarea cu energie termic în sisteme
centralizate se realizeaz prin centrale termice, care furnizeaz energia termic pentru
pentru o zon , un grup de cl diri sau deservesc o singur cl dire.
Serviciul public de alimentare cu energie termic în sistem centralizat, reglementat
de Legea nr. 325/ 14.07.2006, cuprinde totalitatea activit ilor privind producerea,
transportul, distribu ia si furnizarea energiei termice, în scopul asigur rii energiei termice
necesare înc lzirii i prepar rii apei calde de consum pentru popula ie, institu ii publice si
agen i economici.sisteme de termoficare au fost închise datorit debran rilor masive ale
popula iei.
La nivelul ora ului , furnizarea energiei termice s-a realizat de c tre operatorul SC
ACVATERM Tg.Neam .
SC ACVATERM Tg.Neam desfa oar activitatea în ora ul Tg. Neam i asigur
agentul termic pentru dou CT de bloc, automatizate, deservind 38 de apartamente i
folose te gaz metan. Pre ul la energia termic a fost aprobat prin HCL nr.15 / 28.02.2006
i este de 189 lei/ Gcal, iar pentru popula ie este de 107,5 lei/ Gcal. In anul 2007 s-au
asigurat 780 Gcal.
.
Infrastructura sistemului de producere i distribu ie a energiei termice în sistem
centralizat prezint un grad de uzur moral i fizic avansat .
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Popula ia ora ului î i asigur agentul termic pentru înc lzire i ap cald prin
sistemele individuale de înc lzire , pe variantele combustibililor solid i gazos .
La nivelul ora ului Tg. Neam lungimea total a re elei de alimentare cu gaze
naturale gestionat de c tre EON GAZ Moldova este de 40,165 km .
Situa ia utilizatorilor la nivelul anului 2007 este urm toarea : abona i casnici - 4500 i
institu ii , agen i economici - 271 .
Având în vedere specificul zonei utilizarea surselor alternative de energie pentru
producerea agentului termic reprezint o provocare pentru viitor atât pentru autoritatea
local cât i pentru popula ia ora ului .
Valorificarea de eurilor lemnoase s-a realizat, în general, prin ardere în centralele
termice proprii cu recuperare de c ldur , sau prin livrare la popula ie spre a fi folosite în
acela i scop.
Referitor la utilizarea surselor alternative de energie pentru producerea agentului
termic Consiliul Jude ean Neam în anul 2006, a aprobat Planul General pentru
Societatea româno-danez WWE NEAM .
Acest plan general de actiune a creat la nivelul Jude ului Neam suportul
administrativ si juridic, prin care conceptul de de euri de lemn la energie (WWE) s poat
fi pus în aplicare la nivelul jude ului dar, creand în acela i timp premizele dezvol rii la
nivelul întregului teritoriu al rii noastre.
In esen , acest program doreste s recupereze si s utilizeze o întreaga gam de
de euri de lemn care astazi provoaca grave probleme de mediu prin depozitarea lor
inadecvata.
Programul are dou directii principale de ac iune:
recuperarea de eurilor de lemn i transformarea lor în bio-combustibili;
utilizarea bio-combustibililor rezulta i în producerea de energie termic .
Sub forma de proiect pilot s-a construit la Tarc u o central termic care
deserveste coal i si gr dini a. , urmand a se implementa un sistem de centrale termice
în Roman.
Biomasa este denumirea comuna pentru materia organica care se genereaza prin
fotosINteza plantelor având drept resursa energia solara. Biomasa, reprezint în
continuare cea mai important form de energie regenerabil .
Resursele sub form de biomas care se utilizeaz prin ardere sunt de forma
peletelor, a toc turii de lemn sau a brichetelor. Acestea se ob in prin valorificarea
de eurilor de mas lemnoas provenite din urm toarele surse: de euri de mas lemnoas
rezultate în industria prelucrarii lemnului, de euri de mas lemnoas rezultate în urma
exploat rii p durilor i de euri de mas lemnoas de la gatere.
Prin utilizarea de eurilor de mas lemnoas drept biocombustibil în vederea arderii,
se preîntampin aspectele negative asupra mediului ambiant, pe care exploat rile
forestiere i industria de prelucrare a lemnului le au, prin depozitarea necorespunzatoare a
de eurilor de masa lemnoas rezultate în urma proceselor tehnologice specifice.
Având în vedere pre ul mereu crescând al gazului metan i propor ia deosebit de
mare a centralelor termice individuale pe gaze naturale în locuin e , utilizarea resurselor
regenerabile reprezint o alternativ pentru locuitorii ora ului Tg.Neam .
Argumentele /avantajele utiliz rii surselor regenerabile sunt urm toarele(valabile în
special pentru apartamentele de bloc):
este realizat o instala ie de înc lzire cu distribu ia pe orizontal la nivelul fiec rei
propriet i individuale;
nu este necesar o investi ie foarte mare de a se conecta fiecare apartament la
instala iile de schimb toare de c ldur ale blocului(sau sc rii de bloc);
distribu ia pe orizontal faciliteaz un sistem de m sur a c ldurii pe apartament
foarte eficient;
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Pg. 62 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

centralele termice de apartament s-au montat masiv în perioada 1997-2002,au o
durat de via garantat de 10 ani i ca urmare în urm torii ani proprietarii vor
trebui s opteze pentru varianta înlocuirii centralei termice(o noua investi ie) sau
conectarea la noul sistem pe bio-combustibili care are avantaje nete în pre ul
energiei furnizate dar i în siguran a locuin ei deoarece nu mai este cazul arderii
gazului metan în instala ii din interiorul apartamentelor.

4. CADRUL LEGISLATIV I INSTITU IONAL PENTRU
ORGANIZAREA , CONDUCEREA I ADMINISTRAREA
SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILIT I PUBLICE
Legisla ia din domeniul serviciilor comunitare de utilit i publice realizeaz
armonizarea cu acquis-ul comunitar , prin :
• descentralizarea serviciilor publice i cre terea responsabilit ilor autorit ilor
locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate popula iei ;
• extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de baz ( alimentare cu ap ,
canalizare, salubrizare) i cre terea gradului de acces al popula iei la aceste
servicii ;
• redefinirea conceptelor i mecanismelor de protec ie social a segmentelor
defavorizate ale popula iei i reconsiderarea raportului pre / calitate ;
• promovarea principiilor economiei de pia
i reducerea gradului de monopol ;
• atragerea capitalului privat în finan area investi iilor din domeniul infrastructurii
locale ;
• institu ionalizarea creditului local i extinderea contribu iei acestuia la finan area
serviciilor comunitare .

4.1 CADRUL LEGISLATIV PENTRU ORGANIZAREA , CONDUCEREA I
ADMINISTRAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILIT I PUBLICE
•

•
•
•

Hot rârea nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei na ionale
privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice;
Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilit i publice;
O.G. 13/2008 pentru modificarea i completarea Legii serviciilor comunitare de
utilit i publice nr. 51/2006 i a Legii serviciului de alimentare cu ap
i de
canalizare nr. 241/2006 ;
H.G. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru i a statutului –cadru
ale asocia iilor de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile de
utilit i publice .

4.1.1 CADRUL LEGISLATIV PENTRU ORGANIZAREA , CONDUCEREA
I ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP
I
DE CANALIZARE
•
•
•

Legea nr.241/2006 a Serviciului de alimentare cu ap si canalizare
Ordinul nr.65 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire
,ajustare sau modificare a pre urilor /tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu ap i de canalizare ;
Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare ;
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•

Ordinul nr.89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare ;
• Ordinul nr.90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare ;
Directiva Consiliului European nr. 98/83/EC privind calitatea apei destinate
consumului uman Aceast directiv a fost transpus în legisla ia româneasc prin Legea
nr. 311/2004 ce amendeaz Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile i H.G. nr.
974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, Inspec ie sanitar i monitorizare a
calit ii apei potabile i a Procedurii de autorizare sanitar a produc iei i distribu iei apei
potabile
Directiva Consiliului European nr. 91/271/EEC cu privire la tratarea apelor uzate
urbane (a a cum este amendat prin Directiva Comisiei Europene nr. 98/15/EC).
Aceast directiv a fost deja complet transpus în legisla ia româneasc prin :
Hot rârea de Guvern (H.G.) nr.352/2005 amendat prin Hot rârea de Guvern nr.
188/2002 pentru aprobarea anumitor norme referitoare la condi iile de deversare a apelor
uzate IN mediul acvatic i Ordinul Miniserului nr. 662/2006 pentru aprobarea Procedurii i a.
competentelor de emitere a avizelor i autoriza iilor de. gospod rire a apelor.
H.G nr. 188/2002 cuprinde anexe cu norme tehnice, i anume:
- Anexa nr. 1 – NTPA 011/2002 “Norme tehnice privind colectarea, epurarea i evacuarea
apelor uzate or ene ti”, care transpune cerin ele directivei;
- Anex la Norma tehnic NTPA 011/2002 – “Plan de ac iune privind colectarea, epurarea i
evacuarea apelor uzate urbane” INcluzând o stabilire general a ac iunilor, termenelor limit i
aresponsabilit ilor privind activit ile de implementare;
- Anexa nr. 2 – NTPA 002/2002 “Normativ privind condi iile de evacuare a apelor uzate în
re elele de canalizare ale localit ilor i direct IN sta iile de epurare “;
- Anexa nr. 3 – NTPA 001/2002 “Normativ privind stabilirea limitelor de înc rcare cu poluan i a
apelor uzate Industriale i or ene ti la evacuarea în receptorii naturali” H.G nr. 188/2002 a
fost modificât ulterior, incluzând prevederea referitoare la decizia de a declara Întregul
teritoriu al României drept zon sensibil
i termenele de conformare rezultate in urma
negocierilor (datorit costurilor ridicate pentru implementarea cerin elor Directivei, România a
solicitat o perioad de tranzi ie de 15 ani).
Directiva Consiliului European nr. 86/278/EEC privind protec ia mediului, i în
particular a solului, atunci când n molul de la sta iile de epurare este utilizat IN
agricultur (a a cum este modificât prin Directiva 91/692/EEC). Aceast directiv a fost
transpus în legisla ia româneasc prin Ordinul nr. 344/708/2004 al Ministrului Mediului i
Gospod ririi Apelor i al Ministrului Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii Rurale pentru
aprobarea normelor tehnice privind protec ia mediului în special a solurilor, când se
utilizeaz n moluri de epurare în agricultur .
Directiva 2006/044/EC privind calitatea apelor dulci care necesit protec ie sau
îmbun t iri în vederea Între inerii vie ii piscicole (versiune codificat )
• Transpus în legisla ia româneasc prin H.G. nr. 563/2006 pentru modificarea HG nr.
202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafa care
necesit protec ie i ameliorare în scopul sus inerii vie ii piscicole
Directiva 91/676/EEC privind protec ia apelor împotriva polu rii cauzate de nitra ii din
surse agricole
• Transpus în legisla ia româneasc prin H.G. nr. 1360/2005 pentru modificarea i
completarea HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de ac iune pentru protec ia
apelor împotriva polu rii cu nitra i proveni i din surse agricole
Directiva 80/68/EEC privind protec ia apelor subterane împotriva polu rii cauzate de
anumite substante periculoase.
• Transpus în legisla ia româneasc prin H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea
Programului de eliminare treptat a evacu rilor, emisiilor i pierderilor de substan e
prioritar periculoase (a a cum este modificât prin H.G. nr. 783/2006) i Legea apelor
nr. 107/1996.
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Directiva 79/869/EEC privind metodele de m surare si frecven ele de prelevare i
analiz a apelor de suprafa destinate prelev rii apei potabile în statele membre.
• Transpus în legisla ia româneasc prin H.G. nr. 662/2005 pentru aprobarea Normelor
de calitate pe care trebuie s le îndeplineasc apele de suprafa utilizate pentru
potabilizare i a Normativului privind metodele de m surare i frecven a de prelevare i
analiz a probelor din apele de suprafa destinate producerii de ap potabil
Directiva Consiliului 76/464/EEC privind poluarea cauzat de anumite substan e
periculoase deversate IN mediul acvatic al Comunit ii (cf modific rii prin Directiva
91/692/EEC i Directiva 2006/11/EC).
• Transpus în legisla ia româneasc prin Legea nr. 112/2006 pentru modificarea i
completarea Legii apelor nr. 107/1996
Directiva Consiliului 96/61/EC privind prevenirea i controlul integrat al polu rii (cf
modific rii prin Directiva 2003/35/EC din 26 Mai 2003).
• Transpus în legisla ia româneasc prin Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea i
modificarea Ordonan ei de Urgen a Guvernului (OUG) nr. 152/10.11.2005 privind
prevenirea i controlul integrat al polu rii .

•
•
•
•
•
•

4.1.2 CADRUL LEGISLATIV PENTRU ORGANIZAREA ,
CONDUCEREA I ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC
DE SALUBRIZARE A LOCALIT ILOR

Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localit ilor ;
Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activit ile specifice serviciului de
salubrizare a localit ilor;
Ordinul nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localit ilor;
Ordinul nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului
de salubrizare a localit ilor;
Ordinul nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a
serviciului de salubrizare a localit ilor;
Hot rârea nr. 1470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei na ionale
de gestionare a de eurilor i a Planului na ional de gestionare a de eurilor ;

Transpunerea în legisla ia na ional a reglement rilor europene:
Directiva 2006/12/CE privind de eurile;
• Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 61/2006 de modificare i completare
a OUG nr. 78/2000 privind regimul de eurilor aprobat cu modific ri i complet ri
prin Legea nr. 426/2001;
• Legea nr. 27/2007, de modificare i completare a OUG nr. 61/2006 ;
• Directiva Cadru privind de eurile nr. 75/ 442/ EEC, amendat de Directiva
nr.91/156/EEC;
• Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.78/2000
privind regimul de eurilor.
Directiva nr.99/31/EC privind depozitarea de eurilor;
• Hot rârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea de eurilor Ordinul
Ministrului Mediului i Gospod ririi Apelor nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de
acceptare i procedurilor preliminare de acceptare a de eurilor la depozitare i lista
na ional de de euri acceptate în fiecare clas de depozit de de euri;
• Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004 pentru
aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea de eurilor, completat i modificat
prin Ordinul nr. 1230/2005 Ordinul Miniserului Mediului si Gospodãririi Apelor nr.
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1274/2005 privind eliberarea permiselor de mediu pentru închiderea instala iilor
pentru eliminarea, depozitarea si încinerarea de eurilor;
• Ordinul Miniserului Mediului si Gospodãririi Apelor nr.775/2006 pentru
aprobarea listei ocalitãtilor izolate care pot depozita de eurile municipale în acele
depozite cu conditia sã îndeplineasca unele din prevederile HG nr. 349/ 2005
privind depozitarea de eurilor.
Directiva nr. 2000 /76 / EC privind încinerarea de eurilor;
• Hot rârea de Guvern nr.128/2002 privind încinerarea de eurilor modificat i
completat de Hot rârea de Guvern nr.268/2005;
• Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.756/2004 pentru
aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea de eurilor.
Directiva nr.94/62/EC privind ambalajele si de eurile de ambalaje;
• Ordonanta de Urgentã nr. 196/2005 aprobatã i modificatã de Legea nr.
105/25.04.2006 privind Fondul de Mediu;
• Hot rârea de Guvern nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor si
de eurilor de ambalaje;
• Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.927/2005 privind
procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si de euri de ambalaje;
• Hot rârea de Guvern nr. 1872/2006 privind gestionarea ambalajelor si
de eurilor de ambalaje;
• Ordinul MMGA nr. 1229/ 731/1095/2005 privind aprobarea procedurii si
criteriilor de autorizare a entitãtilor economice pentru a prelua responsabilitatea în
ceea ce prive te îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a
ambalajelor si de eurilor din ambalaje.
Regulamentul nr.259/93 privind controlul transportului de eurilor în, dinspre
i înspre Comunitatea Europeana;
• Hot rârea de Guvern nr.1357/2002 pentru stabilirea autorit ilor publice
responsabile de controlul i supravegherea importului, exportului si tranzitului de
de euri;
• Legea 6/1991 pentru aderarea României la Conven ia de la Basel privind
controlul transportului peste frontiere al de eurilor periculoase si al elimin rii
acestora;
• Legea 265/2002 pentru acceptarea amendamentelor la Conventia de la
Basel privind controlul transportului peste frontiere al de eurilor periculoase;
• Ordinul MAPAM nr.2/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si
control a transportului de eurilor pe teritoriul României;
• Ordinul MMGA nr. 986/2006, pentru modificarea Ordinul MAPaM nr.2/2004
pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control a transportului de eurilor pe
teritoriul României
• H.G. nr. 895/2006 pentru întãrirea Reglement rii nr.259/93/CEE privind
supravegherea i controlul transportului în, prin i în afara UE, adoptatã la 1.02.1993,
începând cu dat la care România va adera la Comunitatea Europeanã.
Directiva nr.86/278/EEC privind protec ia mediului i în particular a solului,
atunci când n molul de la sta iile de epurare este utilizat în agricultur ;
• Ordinul MMGA nr.344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind
protec ia mediului înspecial a solurilor, când se utilizeaza n moluri de epurare în
agricultur ;
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• H.G. 448/2005 privind de eurile de echipamente electrice i electronice
(DEEE);
• Ordinul MMGA nr. 901/SB/2005 privind aprobarea mãsurilor specifice pentru
colectarea DEEE care prezintã riscuri de contaminare.
Directiva nr.2002/96/EC privind de eurile de echipamente electrice i
electronice (DEEE).
• H.G.448/2005 privind de eurile de echipamente elctrice i electronice
(DEEE);
• Ordinul MMGA nr. 901/SB/2005 privind aprobarea mãsurilor specifice pentru
colectarea DEEE care prezintã riscuri de contaminare;
• Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1225/721/2005 privind aprobarea
procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a entitãtilor colective ce preiau
responsabilitãtile de atingere a intelor anuale de refolosire/valorificare/reciclare a
DEEE si rectificarea acestuia IN 2006 (MonitorulOficial nr. 44 din 18.01.2006);
• Ordinul comun al MMGA si MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de
inregistrare a producãtorilor, inventarul i datele raportate privind EEE si DEE;
• Hot rârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea folosirii anumitor
substante periculoase IN EEE;
• Hot rârea Guvernului nr. 816/2006 pentru completarea i modificarea HG nr.
992/2005 privind limitarea folosirii anumitor substan e periculoase IN EEE;
• Ordinul MMGA nr. 556/2006 privind etichetarea specificã aplicatã
echipamentelor electrice i electronice introduse pe piatã Dup 31 Dec 2006;
• Ordinul MMGA nr. 66 / 20.01.2006 privind înfiin area Comisiei pentru
Evaluarea i Autorizarea entit ilor colective ce preiau responsabilitatea atingerii
intelor anuale de refolosire, valorificare i reciclare a DEEE.

4.1.3 CADRUL LEGISLATIV PENTRU ORGANIZAREA , CONDUCEREA
I ADMINISTRAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU
ENERGIE TERMIC IN SISTEM CENTRALIZAT
•
•

•
•
•

•
•

Legea nr. 325/14.07.2006 serviciului public de alimentare cu energie termic ;
Ordonan a de urgen nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare
pentru înc lzirea locuin ei, precum i a unor facilit i popula iei pentru plata energiei
termice;
Ordinul nr.91/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului
public de alimentare cu energie termic ;
Ordinul nr.92/20.03.2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului
public de alimentare cu energie termic .
Ordin al pre edintelui Autoritatii Na ionale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodarie Comunala privind aprobarea Metodologiei de stabilire,
ajustare sau modificare a pre urilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de
alimentare cu energie termic produs centralizat, exclusiv energia termic produs
în cogenerare, nr. 66 din 28 februarie 2007, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 225 din 02 Aprilie 2007.
Ordinul pre edintelui ANRSC nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari
privind contorizarea consumatorilor racorda i la sistemele publice centralizate de
alimentare cu energie termic ;
Ordinul pre edintelui ANRSC nr. 255/2006 privind modificarea i completarea
Ordinului pre edintelui Autorita ii Na ionale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodarie Comunala nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari
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•
•

•

privind contorizarea consumatorilor racorda i la sistemele publice centralizate de
alimentare cu energie termic ;
Ordinul pre edintelui ANRSC nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind
autorizarea în domeniul mont rii i exploat rii sistemelor de repartizare a costurilor
pentru înc lzire i ap cald de consum în imobile de tip condominiu
Ordinul pre edintelui ARNSC nr. 659/2005 privind modificarea si completarea
Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale de Reglementare pentru Servicii Publice
de Gospodarie Comunala nr. 259/2004 pentru aprobarea normelor privind
autorizarea în domeniul mont rii i exploa rii sistemelor de repartizare a costurilor
pentru înc lzire i ap cald de consum în imobile de tip condominiu;
Ordinul comun al pre edintelui Autoritatii Na ionale de Reglementare în Domeniul
Energiei si al pre edintelui Autoritatii Na ionale pentru Serviciile Publice de
Gospodarie Comunal nr. 21 din 20 septembrie 2006 privind aprobarea
Metodologiei de stabilire a pre urilor locale de referin
i a sumelor necesare
pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termic furnizat
popula iei prin sisteme centralizate.

Principalele reglement ri UE aplicabile domeniului înc lzirii urbane în sistem
centralizat sunt:
Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluan i în aer proveni i de la
instala iile mari de ardere;
Directiva 2002/91/CE privind performan a energetic a cl dirilor;
Directiva 2004/8/CE privind producerea în cogenerare a energiei electrice bazat pe
cererea de energie termic util .
Directiva Consiliului 93/76/CEEE din 13 septembrie 1993 de limitare a emisiilor de
dioxid de carbon prin îmbun t irea eficien ei energetice;
Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2001/77/CE din 27 septembrie 2001
privind promovarea (electricit ii) energiei electrice, electricit ii produse din surse de
energie regenerabil pe pia a intern a (electricit ii);
Directiva Consiliului din 21 mai 1992 privind cerin ele de randament pentru cazanele
noi de ap cald cu combustie lichid sau gazoas (92/42/CEE);
Directiva Consiliului 96/2003/CE din 27 octombrie de restructurare a cadrului comunitar
pentru impozitarea electricitatii si produselor energetice;
Directiva Consiliului din 21 mai 1992 privind cerin ele de randament pentru cazanele
noi de ap cald cu combustie lichid sau gazoas (92/42/CEE).
Directiva 2006/32/CE privind eficien a energetic la utilizatorii finali i serviciile
energetice;
In vederea armoniz rii legisla iei interne cu legisla ia UE a fost adoptat Hot rârea
Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor m suri pentru limitarea emisiilor în aer ale
anumitor poluan i proveni i din instala ii mari de ardere, care transpune în legisla ia intern
prevederile Directivei 2001/80/CE.

4.1.4 CADRUL LEGISLATIV I INSTITU IONAL PENTRU
ORGANIZAREA , CONDUCEREA I ADMINISTRAREA SERVICIULUI DE
TRANSPORT PUBLIC LOCAL
•
•
•

Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local ;
Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
Ordonan a Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furniz rii de servicii publice
subven ionate de transport rutier intern i de transport pe c ile navigabile iterioare
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•

Ordinul pre edintelui A.N.R.S.C. nr. 243 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori m rfuri în regim de taxi,
publicat în Monitorul Oficial nr. 851/12.12.2007;
• Ordinul pre edintelui A.N.R.S.C. nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea
Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea i modificarea tarifelor pentru serviciile
de transport public local de persoane, publicat în Monitorul Oficial nr.
23/11.01.2008;
• Ordinul pre edintelui A.N.R.S.C. nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru
privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
transport public local;
• Ordinul pre edintelui ANRSC nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru
de autorizare pentru serviciile de transport public local;
• Ordinul pre edintelui ANRSC nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru
de autorizare pentru serviciile de transport public local;
In condi iile în care în transportul public local se acord facilit i de transport uneia
sau mai multor categorii de persoane, serviciul prin care se realizeaz transportul
respectiv se consider serviciu public subven ionat de transport. Actele normative ce
reglementeaz subven ionarea transportului public local sunt:
• Ordonan a Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furniz rii de servicii publice
subven ionate de transport rutier Intern i de transport pe c ile navigabile Interioare,
republicat .
• Ordonan a Guvernului nr. 97/1999, republicat , reglementeaz , de asemenea,
subven ionarea transportului public;
Transport public local de persoane prin curse regulate, se efectueaz de c tre un
operator de transport rutier, definit i licen iat conform prevederilor:
• Ordonan ei de urgen
a Guvernului nr. 109/2005, aprobat cu modific ri i
complet ri prin Legea nr. 102/2006, cu modific rile ulterioare;
Pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul
autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe baz de legitima ii
de c l torie individuale eliberate anticipat, al c ror regim este stabilit de Ordonan a de
urgen a Guvernului nr. 109/2005, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr.
102/2006, cu modific rile ulterioare.
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se
execut de c tre un operator de transport astfel cum este definit i licen iat conform
Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 109/2005, aprobat cu modific ri i complet ri prin
Legea nr. 102/2006, cu modific rile ulterioare.
Legitima iile de c l torie individuale au regimul stabilit în conformitate cu
prevederile Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 109/2005, aprobat cu modific ri i
complet ri prin Legea nr. 102/2006, cu modific rile ulterioare.

4.1.5 CADRUL LEGISLATIV I INSTITU IONAL PENTRU
ORGANIZAREA , CONDUCEREA I ADMINISTRAREA SERVICIULUI DE
ILUMINAT PUBLIC LOCAL
•
•

•

Legea nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public ;
Ordinul nr. 77 /2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire , ajustare
sau modificare a valorii activit ilor serviciului de iluminat public local.
Ordinul pre edintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini–
cadru al serviciului de iluminat public.
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•

Ordinul comun nr. 5/93/2007 al pre edintelui A.N.R.E. i al pre edintelui A.N.R.S.C.
de aprobare a Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de
distribu ie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.
M surile de natura ajutorului de stat se notific potrivit prevederilor Legii nr.
143/1999 privind ajutorul de stat, republicat , i se acord numai dup autorizarea
acestora de c tre Consiliul Concuren ei, în condi iile îndeplinirii criteriilor prev zute în
legisla ia secundar privind ajutorul de stat.
Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prest rii serviciului de iluminat public
este parte component a infrastructurii tehnico-edilitare a unit ilor administrativ-teritoriale
care, în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilit i publice nr. 51/2006,
publicat IN Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 12 martie 2006, apar in
propriet ii publice a acestora i se eviden iaz i se inventariaz în cadastrele imobiliaredilitare ale unit ilor administrativ-teritoriale.

4.2 CADRUL INSTITUTIONAL
4.2.1 CADRUL INSTITUTIONAL LA NIVEL NA IONAL
La nivel na ional, autorit ile ale administra iei centrale cu responsabilit i în
zona serviciilor comunitare de utilit i publice sunt:
Ministerul Mediului i Dezvolt rii Durabile ;
Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului;
Ministerul Economiei i Finan elor;
Ministerul S n t ii: pentru probleme privind protec ia st rii de s n tate a
popula iei;
Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei;
Ministerul Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii Rurale;
Autoritatea Na ional de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod rie
Comunal - ANRSC: pentru probleme privind reglementarea domeniului serviciilor
comunitare de utilit i publice - avizarea pre urilor i tarifelor, acordarea licen elor,
monitorizarea i controlul indicatorilor de performan
i implementarea legisla iei
specifice serviciilor.
La nivel na ional, func ioneaz Comitetul interministerial pentru monitorizarea
serviciilor comunitare de utilit i publice care are ca atribu ie principal monitorizarea
i evaluarea implement rii Strategiei na ionale i a strategiilor locale privind accelerarea
dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice adoptate la nivel local - comunal,
or enesc, municipal sau jude ean - precum i evaluarea ac iunilor întreprinse pentru
implementarea acquis-ului comunitar cu impact în domeniul serviciilor comunitare de
utilit i publice, în conformitate cu angajamentele României în acest sens.
La nivelul MIRA a fost înfiin at Unitatea central pentru monitorizarea
serviciilor comunitare de utilit i publice, care coordoneaz
i monitorizeaz
implementarea Strategiei na ionale de accelerare a dezvolt rii serviciilor comunitare de
utilit i publice, a Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilit i
publice, precum i a strategiilor i a planurilor de implementare a acestor adoptate la nivel
local, în conformitate cu angajamentele asumate pentru respectarea acquis-ului
comunitar.

AUTORIT I DE REGLEMENTARE
AUTORITATEA NA IONAL DE REGLEMENTARE PENTRU
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SERVICIILE PUBLICE DE GOSPOD RIE COMUNAL ( ANRSC )

Autoritatea Na ional de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod rie
Comunal este institu ie public de interes na ional, înfiin at în conformitate cu
prevederile Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospod rie comunal
i ale
Hot rârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Na ionale
de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod rie Comunal – A.N.R.S.C.,
modificat i completat prin Hot rârea Guvernului nr.437/2004.
A.N.R.S.C. are IN subordine, potrivit Ordinului Ministrului administra iei publice
nr.192/2003, modificât prin Ordinul pre edintelui A.N.R.S.C. nr.180/2004, 8 agen ii
teritoriale, prin intermediul c rora s-a urm rit descentralizarea activit ii autorit ii i
asigurarea unui contact direct i rapid între operatorii de servicii publice de gospod rie
comunal i autorit ile administra iei publice locale.
Autoritatea Na ional de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod rie
Comunal are drept scop reglementarea, monitorizarea i controlul urm toarelor servicii
publice de gospod rie comunal :
• alimentarea cu ap ;
• canalizarea i epurarea apelor uzate i pluviale;
• salubrizarea localit ilor;
• alimentarea cu energie termic produs centralizat, cu excep ia activit ii de
producere a energiei termice în cogenerare;
• iluminatul public;
• transportul public local.
Principalele competen e cu care autoritatea a fost investit ANRSC , sunt
urm toarele:
• elaboreaz proiecte de acte normative în sfera sa de competen ;
• licen iaz /autorizeaz operatorii de servicii publice de alimentare cu ap i de
canalizare, de alimentare cu energie termic produs în sistem centralizat, de
salubrizare i de iluminat public;
• avizeaz
i/sau aprob pre urile i tarifele serviciilor publice de alimentare cu
ap i de canalizare, precum i ale serviciului de alimentare cu energie termic
produs în sistem centralizat, cu excep ia activit ilor de producere a energiei
termice în cogenerare;
• stabile te criterii i indicatori minimali de performan privind calitatea serviciilor
publice de gospod rie comunal , în corelare cu cerin ele Uniunii Europene, i
monitorizeaz îndeplinirea acestora de c tre operatori;
• ini iaz programe de instruire i preg tire profesional a personalului propriu i
pentru cel al operatorilor de servicii publice de gospod rie comunal , inclusiv cu
asisten tehnic str in .
• atribu ii specifice serviciului de transport public local :
reglementeaz organizarea i func ionarea autorit ilor de
autorizare din cadrul administra iei publice locale, jude ene sau
a Consiliului General al Municipiului Bucure ti;
elaboreaz norme-cadru privind modalitatea de atribuire a
autoriza iilor de transport, a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor, precum i norme-cadru privind stabilirea, ajustarea
i modificarea tarifelor, stabile te ndicatorii de performan
i
modalit ile de evaluare a serviciilor de transport public local;
elaboreaz
regulamentul-cadru
de
autorizare
a
compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din
cadrul administra iei publice locale atât ca autorit i de
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autorizare, cât i ca operatori de transport rutier, dac este
cazul, aprobate prin ordin al pre edintelui A.N.R.S.C;
autorizeaz , dup caz, structurile proprii ale consiliilor locale,
consiliilor jude ene, Consiliului General al Municipiului
Bucure ti, precum i ale asocia iilor de dezvoltare care solicit
s devin transportatori autoriza i;
monitorizeaz
i sanc ioneaz
abaterile din activitatea
autorit ilor administra iei publice locale, a operatorilor de
transport i a transportatorilor autoriza i, cu privire la:
• respectarea procedurilor legale de atribuire a gestiunii
serviciului;
• respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor, în conformitate cu normele-cadru.

AUTORITATEA RUTIER ROMÂN

( ARR )

A.R.R. are, în principal, urm toarele atribu ii:
• acord operatorilor de transport rutier licen e de transport, în conformitate cu
prevederile Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 109/2005, aprobat cu
modific ri i complet ri prin Legea nr. 102/2006, cu modific rile ulterioare;
• monitorizeaz i controleaz respectarea de c tre operatorii de transport a
condi iilor impuse prin licen ele de transport, precum i prin reglement rile
legale în vigoare privind transportul rutier;
• asigur corelarea programelor de transport de persoane jude ene cu
programele de transport de persoane interjude ene i interna ionale în
vederea aprob rii lor de c tre consiliile jude ene;
• particip la comisiile paritare pentru atribuirea licen elor de traseu pentru
transportul public local de persoane prin curse regulate pe trasee jude ene,
în conformitate cu prevederile prezentei legi;
• elaboreaz , în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum i ale
legilor în vigoare, regulamente-cadru i caiete de sarcini-cadru pentru
efectuarea transportului public local, cu excep ia transportului public pe c ile
navigabile interioare, a transportului în regim de taxi i în regim de închiriere
i a transportului cu metroul;
• emite licen e de traseu în transportul public jude ean de persoane prin curse
regulate în baza hot rârilor comisiei paritare formate din reprezentan ii
consiliului jude ean i reprezentan ii agen iei A.R.R. din jude ul respectiv

AUTORITATEA DE AUTORIZARE IN DOMENIUL
TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL
Autorit ile administra iei publice locale i jude ene sunt autorit i de reglementare
în domeniul transportului public local i prin autorit ile de autorizare î i exercit fa de to i
operatorii de transport i transportatorii autoriza i, indiferent de modalitatea de gestiune
adoptat , forma de proprietate sau modul de organizare, atribu iile i competen ele
acordate prin Legea nr. 51/2006 i prin prezenta lege.
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4.2.2 CADRUL INSTITU IONAL LA NIVEL LOCAL
Serviciile comunitare de utilit i publice sunt de interes local sau jude ean,
organizate în urma unui acord larg exprimat printr-o decizie democratic adoptat de
autorit ile administra iei publice locale competente .
Responsabilitatea înfiin rii , administr rii , gestion rii i finan rii serviciilor
comunitare de utilit i publice revine, conform legisla iei în vigoare, autorit ilor
administra iei publice locale - Consiliului Jude ean Neam i consiliilor locale or ene ti i
comunale .
Autorit ile locale cu atribu ii i competen e în sfera serviciilor comunitare de utilit i
publice sunt :
• Consiliul Jude ean Neam - pentru servicii de interes jude ean ;
• Consiliul local al ora ului Tg. Neam - pentru servicii de interes local;
• Asocia iile de dezvoltare intercomunitar – definite ca Institu ii publice de cooperare
intercomunitar , înfiin ate în condi iile prevederilor Legii nr. 215/2001 , administra iei
publice locale , care î i asum i exercit atribu iile , responsabilit ile i drepturile
pe domeniul strict limitat al serviciilor , pentru i în numele
autorit ilor
administra iei publice locale asociate .

Autorit ile administra iei publice locale

Potrivit H.G.246/2006, prin reorganizarea aparatului propriu s-au înfiin at, prin
hot râri ale consiliilor municipale sau jude ene, structuri specializate denumite Unit i
Municipale/Jude ene pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilit i Publice
Autorit ile administra iei publice locale, municipale i jude ene.
La nivelul Consiliului Jude ean Neam , prin Hot rârea nr. 85 din 21.07.2006,
s-a înfiin at Unitatea de monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate public , care
are, potrivit Regulamentului de organizare i func ionare, urm toarele atribu ii:
preg tirea strategiilor locale pentru accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare
de utilit i publice, în colaborare cu operatorii existen i i prezentarea acestora
autorit ilor administra iei publice locale, municipale sau jude ene, spre aprobare;
implementarea strategiilor locale, municipale sau jude ene pentru accelerarea
dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice i monitorizarea rezultatelor
fiec rui operator;
asigurarea conformit ii clauzelor ata ate la contractele de delegare a gestiunii
serviciilor comunitare de utilit i publice cu prevederile Strategiei na ionale;
preg tirea i trimiterea raportului de activitate c tre birourile de monitorizare de la
nivel de prefectur ;
asistarea operatorilor de interes local, municipal sau jude ean i a consiliilor
locale, municipale sau jude ene în procesul de accesare a fondurilor pentru
investi ii;
prezentarea rapoartelor de activitate i supunerea acestora spre aprobarea
consiliului local, municipal sau jude ean;
preg tirea i supunerea spre aprobare a ajust rilor strategiei locale, municipale
sau jude ene prin consult ri cu autorit ile responsabile;
administrarea rela iei cu reprezentan i ai UE, ai institu iilor financiare
interna ionale, ai b ncilor i ai autorit ilor administra iei publice centrale;
coordonarea elabor rii strategiilor locale privind dezvoltarea serviciilor comunitare
de utilit i publice pentru comunele i ora ele din jude i a planurilor de
implementare aferente acestora, precum i centralizarea i implementarea
acestora, al turi de autorit ile administra iei publice locale comunitare i
or ene ti implicâte.
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Potrivit H.G. nr. 246/2006, autorit ile administra iei publice locale au
competenta exclusiva, în condi iile legii, în tot ceea ce prive te înfiin area,
organizarea, coordonarea, monitorizarea i controlul functionarii serviciilor de
utilit i publice, precum i în ceea ce prive te crearea, dezvoltarea, modernizarea,
administrarea i exploatarea bunurilor proprietate public sau privat a unit ilor
administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilit i publice.
In exercitarea competentelor i atribu iilor ce le revin în sfera serviciilor de utilit i
publice, autorit ile administra iei publice locale adopta hot râri în legatura cu:
elaborarea i aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a
programelor de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor de utilit i publice
existente, precum i a programelor de înfiin are a unor noi sisteme, inclusiv cu
consultarea operatorilor;
coordonarea proiect rii i execu iei lucr rilor tehnicoedilitare, în scopul realiz rii
acestora într-o conceptie unitar
i corelata cu programele de dezvoltare
economico-social a localit ilor, de amenajare a teritoriului, urbanism i mediu;
asocierea intercomunitar în vederea înfiin rii, organiz rii, gestion rii i exploat rii
în interes comun a unor servicii, inclusiv pentru finan area i realizarea obiectivelor
de Investi ii specifice sistemelor de utilit i publice;
delegarea gestiunii serviciilor, precum i darea în administrare sau concesionarea
bunurilor proprietate public
i/sau privat a unit ilor administrativ-teritoriale, ce
constituie infrastructura tehnico-edilitar aferent serviciilor;
participarea unit ilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor
societ i comerciale având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilit i
publice de interes local, intercomunitar sau jude ean, dup caz;
contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finan area programelor de
investi ii în vederea dezvolt rii, reabilit rii i moderniz rii sistemelor existente;
garantarea, în condi iile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor
de utilit i publice în vederea înfiin rii sau dezvolt rii infrastructurii tehnico-edilitare
aferente serviciilor;
elaborarea i aprobarea regulamentelor serviciilor, pe baza regulamentelor-cadru
ale serviciilor, elaborate i aprobate de autorit ile de reglementare competente;
stabilirea, ajustarea, modificarea i aprobarea pre urilor, tarifelor i taxelor speciale,
cu respectarea normelor metodologice elaborate i aprobate de autorit ile de
reglementare competente;
aprobarea stabilirii, ajus rii sau modific rii pre urilor i tarifelor pentru serviciile de
utilit i publice, dup caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorit ile de
reglementare competente;
restrangerea ariilor în care se manifesta condi iile de monopol;
protec ia i conservarea mediului natural i construit.
In cazul ora ului Tg. Neam responsabilitatea coordon rii elabor rii , centraliz rii i
implement rii strategiei locale , proprii , cât i a planurilor de implementare aferente
acestora revine al turi de Consiliul local , Unit ii Jude ene de Monitorizare a serviciilor
comunitare de utilit i publice (UJM) .
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4.2.3 OPERATORI –SERVICII COMUNITARE DE UTILIT I PUBLICE
LOCALE LA NIVELUL ORA ULUI TG. NEAM
Operatorii serviciilor comunitare de utilit i publice pot fi persoane juridice romane
sau str ine, care au competenta i capacitatea recunoscute prin licenta de a
furniza/presta, în condi iile reglement rilor în vigoare, un serviciu de utilit i publice i care
asigura nemijlocit administrarea i exploatarea sistemului de utilit i publice aferent
acestuia. Operatori pot fi:
autorit ile administra iei publice locale sau o structura proprie a acestora cu
personalitate juridic ;
asocia iile de dezvoltare intercomunitar ;
societ ile comerciale înfiin ate de autorit ile administra iei publice locale sau de
asocia iile de dezvoltare comuni ar , cu capital social al unit ilor
administrativteritoriale;
societ ile comerciale cu capital social privat sau mixt;
Operatorii serviciilor comunitare de utilit i publice, defini i potrivit legisla iei privind
serviciile comunitare de utilit i publice în vigoare, coopereaz , indiferent de natura
capitalului lor i de modalitatea de gestiune adoptat , îndeaproape cu autorit ile
administra iei publice locale.

Situa ia operatorilor serviciilor comunitare de utilit i publice, la nivelul ora ului Tg.
Neam pe fiecare utilitate în parte se prezint astfel:

Serviciul de alimentare cu ap

S.C.ACVATERM S.A. Tg.Neam are ac ionar unic Consiliul Local Tg.Neam i
deserve te ora ul Tg.Neam ( i localit i componente Humule ti si Humule tii Noi,
iar în derulare este serviciul alimentare cu ap ân localitatea component Blebea)
i comunele: R uce ti, Agapia,V n tori, Grum ze ti,B l te ti, Timi e ti( satele:
Pl e u,Preu e ti).

Canalizarea i epurarea apelor uzate menajere

SC ACVATERM S.A. Tg.Neam
presteaz serviciul de canalizare în ora ul
Tg.Neam i începând cu trim.II 2008 se va extinde i în localitatea component
Humule ti.

Serviciul de salubrizare i gestionarea de eurilor

In municipiile Piatra Neam , Roman
si ora ul Tg.Neam , ca urmare a
recomand rilor Comisiei europene referitoare la practica european de a avea 2 operatori
diferi i pentru activit ile de colectare,transport,reciclare, pe de o parte, respectiv
depozitare.
La
recomand rea
Autorit ii
de
Management
pentru
infrastructur (Coordonatorul Na ional ISPA) din cadrul Miniserului Finan elor Publice
referitoare la operarea sistemului integrat de Management al De eurilor, de c tre 2
operatori de salubrizare. Conform prevederilor Memorandumului de finan are convenit
între Guvernul României si Comisia Europeana privind asisten a financiar
nerambursabil acordat prin instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru
m sura” Program pentru managementul de eurilor în Piatra Neam ” si ratificat prin Legea
nr. 512/ 2001.
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La nivelul ora ului Tg.Neam au fost identifica i urm torii operatori de servicii de
salubrizare:
S.C.ACVATERM Tg.Neam , colecteaz , transport i depoziteaz gunoiul menajer
de la popula ie, de la institu ii publice i de la agen i economici.Popula ia deservit
este de 15.614 locuitori,reprezentind 75%. Are în dotare mijloace de transport :
autocompactor de 18 m.c. pentru pubele i 2 autocontainere pentru containere de 3
m.c.Depozitul clasic, pe care se afl de eurile în prezent, , având suprafa a de
4.000m.p. se va închide pân în anul 2012si va fi monitorizat 30 de ani, urmând s
se fac o sta ie de transfer, proiect aprobat în parteneriat cu: B l te ti, Brusturi,
Dr g ne ti, Grum ze ti si Ghind oani.
S.C.EUROSAL S.R.L. presteaz activit i de cur are a c ilor publice, re eaua
stradal în ora ul Tg.Neam .

Politica de tarifare

Ora ul

Agent de
salubrizare

Ora ul Tîrgu
Neam

SC Acvaterm
SA

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Tabel 4.1 Tarifele pentru serviciul de salubrizare aplicate .

Tariful pentru
persoane fizice
Lei/pers/luna
(cu TVA)
Bloc
- 4,73 lei/pers/luna
Case
- 1 pers: 3,41 lei/luna
- 2 pers: 6,52 lei/luna
- 3 sau mai multe
pers: 8,86 lei/luna

Tariful pentru
persoane juridice
Lei/kg/luna
(cu TVA)
Containere de 3mc29.94 RON/buc.
Pubele 120 l - 8.84
lei/ridicare
Pubele 240 l – 11.87
lei/ridicare
Eurocontainere de
1,1 mc – 53,40
lei/ridicare
Depozitare 19.04lei/mc.

Gradul de
încasare a
facturilor (%) (la
persoane fizice)
90

Structura costurilor

Structura costurilor operatorilor de salubritate a fost analizat pentru operatorul
de inut de Consiliul Local -: S.C. Acvaterm S.A. Tîrgu Neam , al carui unic ac ionar este
Consiliul Local Tîrgu Neam
Tabelul 4.2 Date privind structura costurilor

2007

Costuri administrative
anuale
costuri administrative
personalul
întretinerea
combustibilul
amortizarea
alte costuri
TOTAL Costuri
Cantitate de de euri
colectat (tone)
Costuri specifice

S.C. ACVATERM S.A. TÎRGU-NEAM
Ron
%
395.822
90.454
152.730
15.478
63.444
717.928

15.249
Ron/t

personalul

25,957

întretinerea

5,932

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

55,13%
12,60%
21,27%
2,15%
8,83%
100%

Pg. 76 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

combustibilul

10,015

amortizarea

1,016

alte costuri

4,160

Total costuri specifice

47,080

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

S.C.Acvaterm Tîrgu Neam deserveste 8.900 abona i (în 2007) în ora ul Tîrgu
Neam i percepe un tarif de 4,73 lei/pers/luna pentru abona ii ce locuiesc la bloc i 3,41
lei/luna
pentru gospod rii cu 1 persoan , 6,52 lei/luna pentru gospod rii cu 2 persoane, 8,86
lei/luna
pentru gospod rii cu 3 sau mai multe persoane, pentru case.
Structura costurilor arat faptul c nivelul costurilor cu personalul reprezint
ponderea cea mai important - 55,13% , urmat costurile privind combustibilii - 21,27%. Un
element interesant îl constituie costurile pentru între inere care este de
12,60%. din
costurile anuale Costurile specifice pe ton este de 47, 08 RON .
In concluzie dup cum se poate observa, ponderea cea mai mare în costuri o au
costurile cu personalul,iar cea mai mica o are amortizarea ceea ce conduce la posibilit i
mai reduse de finan are a investi iilor din aceasta surs .

Serviciul public de alimentare cu energie termic
centralizat

în

sistem

SC Acvaterm Tg.Neam desfa oar activitatea în ora ul Tg. Neam ,
asigur agentul termic pentru dou CT de bloc, automatizate, deservind 38
de apartamente i foloseste gaz metan.Pre ul la energia termic a fost
aprobat prin HCL nr.15 / 28.02.2006 si este de 189 lei/ Gcal, iar pentru
popula ie este de 107,5 lei/ Gcal.In anul 2006 s-au produs 501 Gcal iar în
anul 2007 s-au asigurat 780 Gcal.

Serviciul de transport public local de c l tori

SC Mondotour SA Tg.Neam (cu autogar );
SC Flozampet SRL (cu autogar );
SC Vasitrans SRL Tg.Neam (efectueaz curse jude ene si interjude ene);
Exist transport public local, în administrarea prim riei, care se desf oar
microbuze pentru transportul elevilor.

cu

Serviciul de iluminat public

E-ON Moldova este operatorul pentru iluminat public în ora ele: Tg.Neam , Roznov
i Bicaz i în mediul rural (cu excep ia comunei Ta ca.
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4.2.4 RELA IILE ÎNTRE FACTORII IMPLICA I
IN GESTIONAREA SERVICIILOR
4.2.4.1 RAPORTURILE DINTRE
ADMINISTRA IA PUBLIC LOCAL
I OPERATORI

Din punct de vedere administrativ , serviciile comunitare de utilit i publice sunt de
interes local, având menirea satisfacerii cerin elor comunit ilor locale , fiind organizate i
administrate , în conformitate cu legisla ia în vigoare , de c tre autorit ile administra iei
publice locale , conform urm toarelor principii :
• Consiliul jude ean i consiliile locale ale ora elor i comunelor din jude au în
administrare bunurile din domeniul public i privat ale jude ului , respectiv , ora elor
i comunelor , cu care se opereaz în executarea serviciilor ;
• Consiliul jude ean i consiliile locale au obliga ia legal de a adopta modalitatea de
gestiune pentru fiecare serviciu comunitar de utilit i publice , func ie de
particularit ile locale ; spre exemplificare : asigurarea celui mai bun raport
pre /calitate, interesele actuale i de perspectiv ale unit ii administrativ teritoriale ,
m rimea i complexitatea sistemelor de utilit i publice ;
• Operatorii, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului adoptat sau de
statutul juridic , forma de organizare , tipul de proprietate, vor fi licen ia i de c tre
autoritatea de reglementare competent - ANRSC ;
• Operatorii î i pot desf ura efectiv activitatea numai dup emiterea hot rârii de
dare în administrare – în cazul gestiunii directe , respectiv a hot rârii de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii – în cazul gestiunii delegate .
• Contractele de delegare de gestiune pentru operarea serviciului vor fi monitorizate
de c tre Consiliul Jude ean i consiliile locale ca p r i contractante de ANRSC i
de c tre Unitatea Jude ean de Monitorizare pentru asigurarea conformit ii
clauzelor cu prevederile strategiilor locale adoptate .
• Pre urile/tarifele i taxele speciale ale serviciilor furnizate/prestate vor fi stabilite ,
modificate i ajustate conform prevederilor legale , avizate de autoritatea de
reglementare i adoptate de c tre autorit ile locale implicâte .
• Autorit ile locale vor monitoriza permanent modul de realizare a indicatorilor de
performan privind serviciile , din punct de vedere cantitativ i calitativ, la care sau angajat operatorii ;
• Hot rârea privind privatizarea i alegerea metodei de privatizare apar in consiliilor
locale , Consiliului Jude ean sau Asocia iei de dezvoltare intercomunitar ;
• Separarea activit ilor cu caracter pur economic de protec ie social ; asigurarea
protec iei sociale a categoriilor popula iei cu venituri mici nu pe pre /tarif , ci prin
programe speciale finan ate din surse ale bugetelor locale sau ale bugetului de stat
.Se va urm ri subven ionarea consumatorilor casnici cu venituri sc zute pentru
toate serviciile i nu separat pe fiecare serviciu .

4.2.4.2. PREG TIREA PROFESIONAL – PRINCIPIILE PREG TIRII
PROFESIONALE A PERSONALULUI CARE LUCREAZ IN DOMENIUL
SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILIT I PUBLICE

Realizarea obiectivelor strategice i a programului de implementare propus trebuie
s se sprijine pe participarea întregului personal care lucreaz în sfera serviciilor
comunitare de utilit i publice i pe preg tirea continu a acestora.
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Adaptarea legisla iei române ti din domeniul serviciilor publice la directivele UE,
dezvoltarea continu a tehnicii i tehnologiilor, necesitatea promov rii unui management
modern i performant constituie, în principal, câteva motiva ii de schimbare a opticii
angajatorilor de a privi preg tirea profesional ca un cost, care trebuie minimalizat, într-o
investi ie cu rezultate pe termen lung.
Legisla ia actual , Legea nr.53/2003- Codul Muncii, Legea nr.188/1999 – Statutul
func ionarului public , stipuleaz obligativitatea angajatorului de a asigura accesul periodic
al angaja ilor la formare profesional .
• Principiile strategice de formare continu a personalului:
• adaptare i flexibilitate – posibilitatea de acoperire în orice moment a
necesit ilor de formare impuse;
• transparen – evaluarea transparent a situa iei reale, a costurilor i a
eficien ei form rii continue a personalului;
• actualizare periodic – actvit i repetative de analiz a necesit ilor de
formare i ale ac iunilor întreprinse în scopul instruirii / preg tirii profesionale;
• consultarea beneficiarului – implicarea direct a benficiarilor în
fundamentarea strategiei de perfec ionare;
• accesibilitate – asigurarea accesului angaja ilor la programele de formare, în
raport cu nevoile specifice, cu preocup rile i planurile proprii de carier .
• Modalit i de cuprindere i acoperire integral a nevoilor de formare.
Conform Codului Muncii, programul de formare profesional este parte integrant a
Contractului Individual de Munc . Problema preg tirii profesionale trebuie s fie inclus în
sarcinile contractuale pentru to i operatorii de servicii – în cazul contractelor de delegare
de gestiune – i va fi monitorizat ca i indicator de performan .
Pentru materializarea programelor de preg tire sunt necesare:
•

asigurarea i finan area bazei materiale, prin alocarea în bugetul de venituri i
cheltuieli al institu iilor implicate a unui procent de 0,5% din fondul anual de salarii;
• organizarea, de c tre patronate i asocia iile profesionale, a unor programe de
preg tire i perfec ionare, precum i asigurarea spa iilor i dot rilor necesare;
• organizarea cursurilor de preg tire post-universitare pentru manageri.
Conform legii, principalele forme de preg tire profesional ce trebuie promovate
sunt:
• programe de formare specializat ;
• programe de specializare post-universitar ;
• programe de perfec ionare de scurt durat ;
• programe / proiecte cu finan are UE;
• programe de formare în domeniul integr rii europene;
• seminarii i conferin e;
• stagii de preg tire / specializare în ar i str in tate.
Formatorii principali, responsabili cu organizarea continu a perfec ion rii
personalului , atât la nivel central, cât i local, sunt:
• institu iile guvernamentale ( ex.: INA , CRFCAPL , etc);
• institu iile de înv mânt superior ;
• institu iile i organiza iile europene;
• organiza iile neguvernamentale.
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4.2.4.3 RAPORTURILE DINTRE ADMINISTRA IA PUBLIC LOCAL
I
UTILIZATORII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILIT I PUBLICE

Raporturile juridice dintre autorit ile administra iei publice locale i utilizatorii
serviciilor comunitare de utilit i publice, stabilite pe baza prevederilor legale , sunt
raporturi juridice de natur administrativ , supuse normelor juridice de drept public .
In rela ia Consiliului Jude ean i consiliilor locale cu utilizatorii serviciilor comunitare
de utilit i publice , se au în vedere în principal urm toarele :
• asigurarea gestion rii i administr rii serviciilor de utilit i pe criterii de
competitivitate i eficien economic i managerial , adaptate la nevoile popula iei
• consultarea asocia iilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor i strategiilor
locale de dezvoltare i a modalit ilor de organizare i func ionare a serviciilor ;
• informarea periodic a utilizatorilor asupra st rii serviciilor de utilit i publice
( informa ii i publicitate ) ;
• participarea utilizatorilor la gestiunea serviciilor comunitare de utilit i publice prin
dreptul de a alege , dreptul de peti ie i reclama ie , participare la referendumuri i
la alte ini iative populare etc.
• medierea i solu ionarea conflicteloer dintre utilizatori i operatori ;
• monitorizarea i controlul modului de respectare a obliga iilor operatorilor fa de
utilizatori .

4.2.4.4 RAPORTURILE DINTRE OPERATORI I
UTILIZATORII SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE

Raporturile dintre operatorii i utilizatorii serviciilor de utilit i publice sunt raporturi
juridice de natur contractual i sunt supuse normelor de drept privat.
Operatorii serviciilor de utilit i publice în raport cu utilizatorii serviciilor de utilit i
publice trebuie s respecte în principal urm toarele obliga ii :
• s asigure func ionarea principiului de neutralitate i de non-discriminare în
ceea ce prive te pe utilizatori , libertatea de opinie a acestora i ansamblul
libert ilor publice ;
• s respecte drepturile i obliga iile legale ce le revin utilizatorilor ca
beneficiari ai furniz rii/prest rii serviciilor ;
• s asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilit i publice, conform
prevederilor contractuale i cu respectarea prescrip iilor, normelor i
normativelor tehnice în vigoare , cu încadrarea în valorile indicatorilor de
performan
i calitate stabili i ;
• s organizeze un mod de comunicare astfel încât s asigure tuturor
beneficiarilor interesa i o cunoa tere corespunz toare a drepturilor i
obliga iilor ce le revin i a presta iilor pe care pot s le ob in , prin
implementarea unei politici de informare adecvate ;
• indiferent de forma de gestiune , operatorul va organiza un mod de tratare a
peti iilor utilizatorilor prin solu ionarea rapid a problemelor ridicate i
remedierea acestora în profunzimea cauzelor ;
• s serveasc utilizatorii din aria de acoperire, în condi iile programelor de
reabilitare, extindere i modernizare aprobate ;
• s ia m suri imediate pentru remedierea unor defec iuni, deranjamente sau
avarii ap rute în func ionarea sistemelor de utilit i publice i s limiteze
durat interven iilor ;
• s
asigure montarea, func ionarea
i verificarea metrologic
a
echipamentelor de m surare a consumului la bran amentul utilizatorului, în
conformitate cu normele tehnice în vigoare ;
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Pg. 80 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

•

s pl teasc desp gubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile
provocate din culp , inclusiv pentru restric iile impuse de in torilor de
terenuri în perimetrul zonelor de protec ie instituite, conform prevederilor
legale ;
• s
pl teasc
desp gubiri
pentru
întreruperea
nejustificât
a
furniz rii/prest rii serviciilor i s acorde bonifica ii utilizatorilor în cazul
furniz rii/prest rii serviciilor sub parametrii de calitate i cantitate prev zu i în
contractele de furnizare/prestare.
Operatorii serviciilor de utilit i publice sunt în drept s suspende sau s limiteze
furnizarea/prestarea serviciilor c tre utilizatori, f r plata vreunei penaliz ri, potrivit
prevederilor legale .
Un obiectiv important al strategiilor privind dezvoltarea serviciilor de utilit i publice
îl constituie educarea i con tientizarea publicului consumator.
In acest sens, este recomand bil s se elaboreze strategii de munc cu publicul,
care s aib o baz psihologic cap bil s determine schimb ri pe termen lung ale
comportamentului cotidian.
Se au în vedere dou tipuri de strategii:
• strategii cu orientare comportamental , cu impact direct asupra
comportamentului bazate pe r spunsuri i stimulente ;
• strategii cognitive, care au ca obiectiv ob inerea, prin gândire i cunoa tere,
a unor modific ri de atitudine i comportament al consumatorului, bazate pe
informare, tehnic “din u în u ” , înv area de la modele .
Dintre metodele de educare i con tientizare a publicului se enumer :
• editarea de bro uri informative, cu tematic ;
• editarea de afi e, postere i alte materiale de propagand , care s fie afi ate
în puncte de mare aglomerare ale ora elor ;
• realizarea de filme tematice, documentare de prezentare a unor realiz ri,
etc.;
• folosirea presei locale i centrale pentru dezbateri pe diferite teme, cum ar fi:
calitate servicii, costuri , tarife/modalit i de tarifare, valoare investi ii, ce
impact are neglijen a i proasta administrare din partea utilizatorilor a
dot rilor specifice .
O latur important a procesului de educa ie al consumatorului va trebui s con in
problemele de protec ie a mediului i de prezervare a resurselor naturale.

4.2.4.5 RELA IILE DINTRE OPERATORI ,
PATRONAT I SINDICATE

Între cei 3 actori implica i în func ionarea serviciilor comunitare de utilit i publice,
autorit i publice-patronat-sindicate, va trebui s func ioneze un acord în conformitate cu
pricipiile U.E., f r a se înc lca autonomia de decizie i identitatea fiec ruia.
Principalele acorduri se refer la:
• respectarea prevederilor din contractele colective de munc ;
• nivelul salariilor i modul lor de indexare ;
• preg tirea profesional ;
• respectarea normelor de protec ie a muncii i asigurarea condi iilor
corespunz toare de munc ;
• asigurarea echipamentelor de protec ie i a sporurilor pentru munc depus
în conformitate cu obliga iile asumate prin contractele colective de munc ;
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antrenarea salaria ilor la îmbun t irea performan elor societ ii i la
cre terea calit ii serviciilor ;
• educarea salaria ilor în spiritul unui comportament civilizat fa de popula ie,
beneficiar a serviciilor comunitare de utilit i publice .
Societatea civil reprezentat prin patronat, sindiaâte, asocia ii profesionale i ale
consumatorilor trebuie s fie o prezen activ în procesul de modernizare al serviciilor de
utilit i publice.
Autorit ile locale i operatorii de servicii pot s se asocieze cu ONG-uri i
principalii actori din sectorul privat lucrativ i non-lucrativ , în definirea politicilor i
strategiilor serviciilor, în gestiunea i urm rirea activit ilor , utilizându-se informa iile i
resursele pe care ace tia le de in .
Consultarea
permanent ,
informarea transparent
i accesul liber i
nediscriminatoriu, asigurat prin prevederi legale , Între aceste structuri i reprezentan ii
autorit ilor locale, respectiv centrale creeaz un cadru optim care asigur luarea celor mai
bune decizii privind dezvoltarea unor servicii performante i a unor sisteme moderne
compatibile cu reglement rile U.E.

5. CADRUL STRATEGIC NA IONAL I REGIONAL
5.1.CADRUL STRATEGIC NA IONAL
In contextul actual politica na ional de dezvoltare a României se va racorda din ce
în ce mai strâns la politicile, obiectivele, principiile i reglement rile comunitare, în vederea
asigur rii unei dezvolt ri socio-economice de tip „european” i reducerea cât mai rapid a
disparit ilor semnificative fa de statele membre ale Uniunii Europene.
Principalele documente de constituire a Uniunii Europene, precum Tratatul de la
Maastricht (art. 2), i mai recent proiectul de Constitu ie (art.3), subliniaz în mod special
c Uniunea European promoveaz coeziunea economic , social i teritorial între rile
membre, fiind obiectiv
i principiu fundamental al tuturor politicilor na ionale
i
comunitare. Coeziunea economic
i social urm re te eliminarea disparit ilor dintre
statele membre, men inerea i adâncirea acestora pu ând pune în pericol procesul de
integrare în ansamblu. In acest sens, pentru a evita disfunc ionalit ile posibile în cazul
extinderii UE i particip rii la procesul de integrare a unor state cu niveluri de dezvoltare
diferite, este necesar s se realizeze coeren a politicilor na ionale i comunitare, i
integr rii principiului durabilit ii în politicile economice, ceea ce înseamn includerea în
politicile economice a unor indicatori precum: cre terea economic , coeziunea social i
protec ia mediului.
Pentru eliminarea disparit ilor dintre regiunile i statele membre, Uniunea
European ac ioneaz prin fondurile structurale, Fondul de Coeziune i alte instrumente
financiare. Pentru perioada 2007 – 2013 exist trei instrumente financiare cunoscute ca
fonduri structurale (FEDER, FSE i FC) i dou ac iuni complementare (FEADR i FEP).
Ele finan iaz programe de dezvoltare regional , statele membre i regiuni. Investi iile
pentru infrastructura de utilit i sunt finan ate prin FEDER i FEADR. Fondul de Coeziune
este instrumentul financiar care finaspsprijin investi iile în domeniul infrastructurii de
transport, energiei i mediului, furnizând finan are direct pentru proiecte. FEADR-ul

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Pg. 82 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

finan iaz pe lâng marketingul i eficientizarea structurilor agricole, i, m suri pentru
adaptarea i dezvoltarea zonelor rurale.
Ca instrumente de realizare a politicii de coeziune, România a adoptat Planul
Na ional de Dezvoltare (PND), elaborat în decembrie 2005, pentru perioada 2007-2013,
document de planificare strategic
i programare fianaciar multianual , Instrument
fundamental prin care ara noastr va încerca s recupereze cât mai rapid disparit ile de
dezvoltare socio-economic fa de Uniunea European . De asemenea, PND reprezint
un instrument de prioritizare a investi iilor publice pentru dezvoltare, stabile te direc iile de
alocare a fondurilor publice pentru investi ii cu impact semnificâtiv asupra dezvolt rii
economice i sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale, etc.) sau externe
(fondurile structurale i de coeziune, fonduri U.E. pentru dezvoltare rural
i pescuit,
credite externe, etc.).
PND reprezint documentul pe baza c ruia a fost elaborat Cadrul Strategic
Na ional de ReferIN
2007-2013, ce reprezint strategia convenit cu Comisia
European pentru utilizarea instrumentelor structurale, descriind strategia care sprinin
programele opera ionale, care vor fi co-finan ate de FDR, FSE i FC.
Conform ultimelor date statistice publicate de Comisia European , în ultimii ani
România a înregistrat o îmbun t ire notabil a convergen ei reale în termeni de produs
intern brut pe locuitor exprimat la standardul pu erii de cump rare, ajungând s reprezinte,
în anul 2004, 28,8% din media UE-15 i 31,1% din media UE-25, fa de 23% i respectiv
25,2% în 2000. Cu toate acestea, România continu s se plaseze în urma tuturor noilor
State Membre, decalajul pe care trebuie s -l recupereze fiind semnificativ. Regiunea NordEst, prima dintre cele opt regiuni de dezvoltare, sub aspectul marimii si al popula iei, se
situeaza pe ultimul loc în România în raport cu produsul intern brut regional pe cap de
locuitor, datorit pe de o parte nivelului sc zut al productivitatii, iar pe de alta parte a unui
nivel al infrastructurii fizice i utilit i dintre cel mai sc zute din punct de vedere cantit iv si
calitativ. Totodat , regiunea a înregistrat pe orizonturi largi de timp cote înalte ale ratei
omajului. In acest context, obiectivul general al Strategiei Regionale Nord-Est 2007-2013
este reducerea decalajului existent fa de regiunile dezvoltate ale României prin cre terea
gradului de competitivitate si atractivitate regional.
Obiectivele strategice stabilite prin PND, CNSR i Strategia de dezvoltare
regional , contribuie la realizarea priorit ilor na ionale de dezvoltare i încearc s
îmbine, pe de o parte, elementele politicilor sectoriale i ale politicii de dezvoltare
regional , inclusiv prin prisma Strategiei Na ionale de Dezvoltare Durabil a României
„Orizont 2025”, i, pe de alt parte, orient rile strategice la nivel european i cerin ele
specifice legate de accesarea fondurilor comunitare post-aderare.
Guvernul României va ac iona pentru a atinge convergen a economic cu Uniunea
European . In acest context Guvernul va avea în vedere fundamentarea politicilor publice
conform principiilor de func ionare a pie ei unice (criteriile de la Maastricht, Copenhaga,
Madrid) i direc iilor prev zute în documentele de politic european : Noua politic
agricol a UE, Strategia de dezvoltate durabil a UE, Politici de dezvoltare regional .
Organizarea, gestionarea, reglementarea i monitorizarea serviciilor comunitare de utilit i
publice se face în concordan cu programele de dezvoltare de la nivel na ional, regional,
local, precum i a celor înscrise în legisla ia Uniunii Europene. Pentru a atinge
convergen a economic cu Uniunea European , Guvernul României ac ioneaz conform
strategiilor de dezvoltare adoptate de structurile decizionale ale acesteia. In acest context
Guvernul are în vedere realizarea urm toarelor obiective strategice:
fundamentarea politicilor publice conform principiilor de func ionare a pie ei unice
(criteriile de la Maastricht, Copenhaga, Madrid) i direc iilor prev zute în
documentele de politic european : Noua politic agricol a UE, Strategia de
dezvoltate durabil a UE, Politici de dezvoltare regional ;
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Pg. 83 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

elaborarea i inaintarea c tre Comisia European a unei noi Strategii de dezvoltare
pe termen mediu, document care s fundamenteze orient rile strategice a
României pentru un interval de cel pu in patru ani;
promovarea unor politici sustenabile în ceea ce prive te capitalul uman i natural;
gestionarea eficient a pozi iei pe care România o are ca beneficiar net al fondurilor
europene;
reducerea costurilor integr rii europene, nu numai prin gestionarea eficient
i
transparent a fondurilor interne i externe dar i prin preluarea corect a
prevederilor din acquis-ul comunitar i prin diminuarea birocra iei i a corup iei din
sistemele de alocare a fondurilor;
cre terea cap cit ii institu ionale a administra iei publice;
participarea activ la elaborarea noilor documente cu caracter de orientare
strategic pentru UE .
In contextul implement rii angajamentelor României vizând domeniul serviciilor
comunitare de utilit i publice, asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea European ,
accesul la fondurile comunitare i cre terea cap cit ii de atragere i absorb ie a acestor
fonduri a devenit o prioritate a Miniserului Internelor i Reformei Administrative în calitatea
acestuia de autoritate a administra iei publice centrale de specialitate pentru domeniul
serviciilor comunitare de utilit i publice.
Pentru motivele prezentate mai sus, MIRA a elaborat i supus spre aprobare o
strategie na ional pe termen lung, cu orizont 2017, destinat acceler rii, moderniz rii i
dezvolt rii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilit i publice.
In acest sens, prin Hot rârea de Guvern nr. 246 din 16 februarie 2006 s-a aprobat cadrul
juridic necesar elabor rii Strategiei Na ionale privind accelerarea dezvolt rii serviciilor
comunitare de utilit i publice. Conform acestui act normativ Strategia na ional privind
accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice, a a cum acestea sunt
definite în legisla ia în vigoare, are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor
care vizeaz domeniul serviciilor comunitare de utilit i publice pe care România i le-a
asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea European . .
In conformitate cu Programul de guvernare pe perioada 2005 - 2008, aprobat
prin Hot rârea Parlamentului nr. 24/2005 pentru acordarea încrederii Guvernului, politicile
vizând dezvoltarea serviciilor comunitare de utilit i publice i reforma acestui domeniu de
activitate, cu implica ii economico-sociale majore, au la baz urm toarele orient ri:
organizarea serviciilor comunitare de utilit i publice în raport cu cerin ele popula iei;
introducerea standardelor de calitate (indicatorilor de performan ) în baza c rora
serviciile comunitare de utilit i publice s poat fi monitorizate i evaluate;
liberalizarea pie ei serviciilor comunitare de utilit i publice, precum i eliminarea din
legisla ie a tuturor barierelor institu ionale care împiedic investi iile private în
infrastructura aferent utilit ilor publice;
promovarea rela iilor contractuale echilibrate, orientate c tre rezultat, bazate pe
conceptul gestiunii delegate;
instituirea unui sistem de monitorizare i evaluare a execut rii contractelor de
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilit i publice;
simplificarea procedurilor de emitere a avizelor, acordurilor, licen elor i/sau
autoriza iilor;
armonizarea legisla iei cu privire la sistemul de subven ii pentru sectorul serviciilor
comunitare de utilit i publice cu legisla ia comunitar în domeniu i la
îmbun t irea sistemului de tarifare;
adoptarea unor proceduri i mecanisme specifice pentru monitorizarea i evaluarea
performan elor serviciilor comunitare de utilit i publice;
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continu rea procesului de descentralizare având în vedere limitarea sferei de
interven ie a Guvernului la nivel local numai pentru situa iile în care anumite servicii
publice, programe sau proiecte nu pot fi realizate cu resurse locale i de c tre
autorit ile locale, în conformitate cu principiile Cartei Europene a autoguvern rii
locale; procesul de descentralizare se va desf ura cu respectarea principiului
eficacit ii, economicit ii, eficien ei i cuantific rii rezultatelor pe 3 direc ii: înt rirea
autonomiei locale, descentralizarea administrativ i descentralizarea fiscal ;
corelarea planurilor de amenajare a teritoriului cu proiecte de dezvoltare a serviciilor
comunitare de utilit i publice;
redimensionarea rolului consiliilor jude ene în privin a furniz rii/prest rii serviciilor
comunitare de utilit i publice;
focalizarea activit ii consiliilor jude ene pe realizarea investi iilor în infrastructura
tehnico-edilitar de interes jude ean;
consultarea public pentru stabilirea standardelor de calitate (indicatorilor de
performan ) pentru serviciile comunitare de utilit i publice i evaluarea acestora;
extinderea gestiunii delegate a serviciilor comunitare de utilit i publice bazat pe
contracte de concesiune i contracte de parteneriat public-privat, promovarea
privatiz rii operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor comunitare de utilit i publice
i atragerea investi iilor private în dezvoltarea i modernizarea sistemelor
comunitare de utilit i publice;
introducerea, la nivel municipal i jude ean, a func iei de manager/director general
al serviciilor comunitare de utilit i publice care s
preia activitatea
primarilor/viceprimarilor sau pre edin ilor/vicepre edin ilor de consilii jude ene
legat de conducerea, coordonarea, monitorizarea i controlul serviciilor comunitare
de utilit i publice de Interes local, respectiv jude ean;
clarificarea principiilor i mecanismelor decizionale cu privire la ini ierea,
fundamentarea, aprobarea i finan area investi iilor publice de interes local;
elaborarea i aplicarea Cartei serviciilor comunitare de utilit i publice în care s se
publice standardele de calitate pentru fiecare tip de serviciu, metodologiile de
monitorizare i evaluare aferente, regulamentele de licen iere .a.;
introducerea manualului de audit urban al Uniunii Europene pentru evaluarea
stadiului de dezvoltare i pentru estimarea necesarului de investi ii în infrastructura
edilitar-urban ;
eliminarea distorsiunilor care afecteaz concuren a pe pia a serviciilor comunitare
de utilit i publice i reducerea prin reglement ri adecvate a influen ei caracterului
de monopol al acestor servicii;
schimbarea actualului sistem de acordare a subven iei pentru energia termic
furnizat popula iei prin trecerea de la subven ionarea produc iei brute de energie
termic la subven ionarea energiei termice efectiv furnizat ;
compatibilizarea tuturor actelor normative care instituie m suri de sprijin
susceptibile a constitui ajutoare de stat, cu prevederile legale în domeniu;
promovarea privatiz rii operatorilor produc tori i distribuitori de energie termic i
a implic rii sectorului privat în finan area, realizarea i exploatarea de noi cap cit i
de produc ie a energiei termice, bazate pe cogenerare i pe resurse naturale
nepoluante i regenerabile (energie geotermal , energie solar , gaz de fermenta ie,
biomas );
asigurarea unui regim de func ionare de baz pentru centralele în cogenerare dictat
de necesarul urban de energia termic , diferen a eventual de energie electric
necesar municipalit ilor urmând a fi asigurat de Sistemul energetic na ional prin
contracte de servicii de sistem i furnizare de energie de compensare;
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promovarea unei politici stimulative de readucere a localit ilor care au abandonat
sistemul centralizat de alimentare cu energie termic înapoi la situa ia înc lzirii
sigure i cu c ldur ieftin ;
implementarea programului de contorizare a c ldurii la bran amentul utilizatorului
prin contoare de bloc sau scar i trecerea intensiv la contorizarea individual a
locuin elor;
clarificarea rolului i atribu iilor statutului, ale autorit ilor administra iei publice
locale, ale autorit ilor na ionale de reglementare din domeniu i ale operatorilor i
asigurarea autonomiei func ionale i financiare a acestora;
elaborarea unei strategii adecvate, specifice sferei serviciilor comunitare de utilit i
publice, cu privire la privatizarea operatorilor, Inclusiv a celor din sectorul aliment rii
centralizate cu energie termic pentru Înc lzire i prepararea apei calde de
consum;
reorganizarea gestiunii centralelor electrice de termoficare prin trecerea lor în
totalitate în proprietatea unit ilor administrativ-teritoriale i clarificarea statutului
juridic i tehnic al centralelor termice i electrice de termoficare (cogenerare)
administrate de autorit ile locale;
utilizarea i aplicarea principiului "poluatorul pl te te" în sfera serviciilor comunitare
de utilit i publice i internalizarea costurilor de mediu;
Introducerea la nivelul operatorilor serviciilor comunitare de utilit i publice a
sistemului de management de mediu ISO 14.001;
continu rea programelor privind alimentarea cu ap a satelor, conform Hot rârii
Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor
comunale, alimentarea cu ap a satelor, conectarea satelor la re eaua de
electrificare i la re elele telefonice, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare i Hot rârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea i garantarea de
c tre Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale
privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu ap a satelor, asigurarea cu
locuin e sociale, refacerea i dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localit ilor
rurale, cu modific rile i complet rile ulterioare i lansarea programului na ional de
realizarea a sistemelor de canalizarea i epurarea apelor uzate în localit ile rurale
i localit ile recent declarate ora , dar care nu dispun de infrastructura edilitarurban aferent ;
continu rea aplic rii programului na ional privind asfaltarea drumurilor comunitare
prin modificarea i completarea Hot rârii Guvernului nr. 577/1997, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare;
asigurarea fondurilor necesare, inclusiv prin utilizarea Fondului de mediu, pentru
realizarea investi iilor de mediu necesare îndeplinirii angajamentelor asumate de
România IN procesul de negociere a Capitolului 22 al acquis-ului comunitar, în
special pentru implementarea directivelor UE costisitoare, legate de controlul
polu rii, calitatea apei, managementul de eurilor, calitatea aerului;
implementarea Planului Na ional de Gestionare a De eurilor, prin: dezvoltarea unui
sistem integrat de management al de eurilor municipale în localit ile urbane i
rurale, inclusiv implementarea sistemelor de colectare selectiv
i valorificare a
de eurilor i ambalajelor la nivelul persoanelor fizice, institu iilor publice i al
agen ilor economici; constituirea parteneriatelor de tip public-privat în ceea ce
prive te reducerea gener rii, refolosirea, reciclarea i eliminarea de eurilor
municipale; implementarea reglement rilor care transpun legisla ia comunitar
privind depozitarea i încinerarea de eurilor;
reactualizarea standardelor i reglement rilor tehnice privind construc ia i
exploatarea sistemelor de canalizare i a sta iilor de epurare a apelor uzate
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or ene ti, vizând îmbun t irea prelu rii, colect rii, epur rii i evacu rii apelor
uzate;
realizarea unor sisteme integrate de alimentare cu ap , canalizare i epurare a
apelor uzate la standarde europene, fie prin realizarea unor noi sisteme tehnicoedilitare, fie prin modernizarea i retehnologizarea celor existente, atât la nivelul
localit ilor urbane, cât i nivelul localit ilor rurale;
preg tirea unui portofoliu de proiecte eligibile pentru construc ia, dezvoltarea i
modernizarea sistemelor de alimentare cu ap i a sistemelor de canalizare pentru
localit i urbane i rurale prin diverse programe de finan are;
utilizarea transparent i cre terea cap cit ii de atragere, utilizare i absorb ie a
fondurilor de preaderare (PHARE, ISPA i SAP RD) i a instrumentelor structurale,
dup 2007, prin preg tirea, pân la acea dat , a unui portofoliu de proiecte i
obiective de investi ii specifice Infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor
comunitare de utilit i publice.
* Strategia na ional de transport public local
Transportul local de c l tori se încadreaz în sfera mai larg a serviciilor publice de
Interes economic general pentru a c rei reglementare Uniunea European , prin Comisia
European , a elaborat un nou concept, materializat prin Carta Alb a Politicii de Transport
în Europa pân în anul 2010.
Strategia na ional de modernizare i dezvoltare a serviciilor de transport local de c l tori
are la baz urm toarele obiective fundamentale:
descentralizarea serviciilor i cre terea responsabilit ii autorit ilor locale cu privire
la calitatea lor;
coordonarea activit ii de sistematizare teritorial cu cea de planificare a
transportului local de c l tori,
restructurarea mecanismelor de protec ie social a segmentelor defavorizate ale
popula iei i reconsiderarea raportului cost/calitate;
promovarea principiilor economiei de pia
i reducerea gradului de monopol;
atragerea capitalului privat str in i autohton în finan area investi iilor din domeniul
infrastructurii serviciului de transport local de c l tori;
promovarea m surilor de dezvoltare durabil , prin promovarea tehnologiilor de vârf
din domeniu, la nivel european i mondial;
promovarea parteneriatului social i preg tirea continu a resurselor umane
calificâte.
Pentru dezvoltarea durabil a unui sistem de transport local de c l tori se consider a
fi necesar parcurgerea unor etape esen iale, care se întrep trund i f r de care pot
ap rea probleme grave în transportul local de c l tori, cu impact negativ asupra mobilit ii
cet eanului i asupra mediului înconjur tor:
organizarea ora ului pentru asigurarea unui serviciu de transport local
eficient.
constituirea autorit ii locale de transport local.
dotarea cu vehicule i modernizarea infrastructurii.
colectarea vniturilor din vânzarea titlurilor de c l torie.
preg tirea i perfec ionarea personalului.
Principalele obiective strategice pe termen lung (2010 – 2025) ale strategiei na ionale
de transport local de c l tori sunt:
îndeplinirea exigen elor impuse prin directivele Uniunii Europene;
asigurarea accesului popula iei la serviciul de transport local;
deschiderea controlat a pie ei serviciului de transport local
protec ia mediului i dezvoltarea durabil ;
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men inerea unui echilibru între veniturile popula iei i tarifului c l toriei cu
mujloacele de transport local.
* Strategia de dezvoltare durabil

cu ap

a serviciilor publice de alimentare
i canalizare “România 2025 ”

Serviciile de alimentare cu ap
i canalizare se încadreaz în sfera mai larg a
serviciilor publice de interes economic general a c ror reglementare unitar a început în
Uniunea European prin elaborarea unei C r i Verzi care a fost lansat la Bruxelles în
luna mai 2003.

Strategia plaseaz serviciile publice de alimentare cu ap
i canalizare în sfera
activit ilor de Interes economic general, a a cum sunt ele definite în Carta Verde a UE
i încearc s alinieze aceste servicii la conceptul european, având la baz urm toarele
obiective fundamentale:
Descentralizarea serviciilor publice i cre terea responsabilit ii autorit ilor
locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate popula iei;
Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de baz (alimentare cu
ap , canalizare, salubrizare) i cre terea gradului de acces a popula iei la aceste
servicii; Gradul redus de echipare tehnico – edilitar ca i lipsa surselor în anumite
zone îngreuneaz accesul popula iei la serviciile de alimentare cu ap
i canalizare
supuse controlului i monitoriz rii autorit ilor.
Restructurarea mecanismelor de protec ie social
defavorizate ale popula iei i reconsiderarea raportului pre /calitate;

a

segmentelor

Promovarea principiilor economiei de pia
i reducerea gradului de
monopol; Serviciile publice de alimentare cu ap i canalizare au caracter de monopol
determinat de situa ia de clien i captivi a beneficiarilor racorda i la sistemele
centralizate.
Atragerea capitalului
infrastructurii locale;

privat

în

Institu ionalizarea creditului local
finan area serviciilor comunale;

finan area

investi iilor

din domeniul

i extinderea contribu iei acestuia la

Promovarea m surilor de dezvoltare durabil ;
Promovarea parteneriatului social i preg tirea continu a resurselor
umane.
România nu poate îndeplini în prezent cerin ele acquis-ului comunitar în domeniu,
fapt pentru care, în urma negocierilor purtate cu Uniunea European , a ob inut anumite
perioade de tranzi ie în vederea realiz rii conform rii. Principalele motive pot fi identificâte
în tehnologia de tratare i epurare dep it , în instala iile i echipamentele uzate fizic i
moral care nu sunt adecvate pentru tratarea apei din actualele surse de ap disponibile
sau pentru epurarea apelor uzate, precum i în starea re elelor de distribu ie sau a
sistemelor de canalizare (re ele vechi pe care se produc avarii frecvente, se înregistreaz
pierderi importante de ap i care faciliteaz contaminarea apei potabile). Toate acestea
conduc, în prezent, la imposibilitatea de a asigura la robinetul consumatorilor ap potabil
de calitate timp de 24 de ore/zi. In ceea ce prive te epurarea apei uzate, ineficien a
echipamentului de epurare i pierderile din sistemul de canalizare sunt principalele motive
pentru care cantit i mari de ap uzat neepurat sunt înc desc rcate în mediul acvatic
sau în pânza freatic .
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* Strategia de dezvoltare durabila a serviciilor publice de salubrizare si

a managementului integrat al de eurilor solide

Principalele obiective si priorit i ale serviciilor publice de salubrizare sunt:
Descentralizarea serviciilor publice si cre terea responsabilitatii autoritatilor
locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate popula iei.
Serviciile publice de salubrizare beneficiind de faptul ca nu se încadreaza în
domeniul monopolului natural, se pot si ar trebui sa fie descentralizate cu multa usurin ,
binein eles c autorit ile locale urmand sa-si rezerve îndatoririle si sarcinile ce le au prin
legile organice. Ele se pot realiza fie prin compartimente de specialitate proprii ale
consiliilor locale, autorizate în acest sens, fie prin agenti economici privati sau într-un
parteneriat public-privat, ei urmand a fi atestati conform legii. In ceea ce prive te formele
de realizare acestea pot fi: gestiune direct în cadrul, autoritatilor locale; gestiune indirecta
prin: concesionarea serviciului, locâtia de gestiune, închirierea.
Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile cu impact major asupra
s rii de s n tate si a nivelului de trai a popula iei si cre terea gradului de
acces al popula iei la serviciul de salubrizare.
Ca rezultat direct al implemen rii a Planului Na ional pentru Managementul integrat
al de eurilor, elaborat pe baza Planurilor jude ene pentru managementul de eurilor se
previzioneaza:
extinderea ariei seviciilor de salubrizare în toate localit ile
asigurarea accesului la serviciul de salubrizare a tuturor cet enilor, prin
practicarea unor tarife suportabile
extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile publice de salubrizare
reducerea numarului de operatori prin crearea de companii mari rezultate din
asocierea operatorilor mari cu autorit ile publice locale i atragerea operatorilor
locali
asigurarea controlului acestui serviciu de c tre autorit ile locale prin implicarea
directa si nemijlocita rezultata din statutul de membru al companiilor care vor
gestiona serviciul
ameliorarea impactului asupra mediului cu rezultate directe asupra st rii de
s n tate a popula iei
ameliorarea impactului asupra ambientului cu impact direct asupra imaginii
localit ilor în special si României în general
cre terea numarului de locuri de munc în acest sector, ceeace va avea în final
si un impact social favorabil
Promovarea economiei de pia , reducerea gradului de monopol.
pia

Liberalizarea serviciilor de gospodarie comunala în ideea promovarii economiei de
presupune:
acces liber la licen iere pentru orice operator care demonstreaz capabilitatea
cerut .
renuntarea la prevederile legale care cer ca operatorii sa fie autoriza i de a
participa la o anumita licita ie. Aceasta prevedere impiedica desf urarea liberii
concurente, iar din punct de vedere al bonit ii operatorilor licen ierea lor, care
presupune îndeplinirea unor condi ii severe, poate fi suficient .
în luarea deciziei de a organiza servicii în gestiune direct sau prin gestiune
indirect , autorit ile administra iei publice locale sa aibe îndatorirea de a
prezenta cet enilor în dezbateri deschise fundamentarea tenico-economic a
hot râri pe care o propun.
organizarea serviciilor de salubrizare s se fac în cadrul strategiei de
management a de eurilor prezentata M.A.P.M-ului de c tre Prefecturi.
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atragerea capitalului privat în fina area investi iilor din domeniul infrastructurii
locale a serviciilor de salubrizare
institu ionalizarea creditului local i extinderea utiliz rii acestuia în finan area
investi iilor pentru serviciile publice de salubrizare
managementul integrat al de eurilor solide
Tinte propuse pentru realizarea obiectivelor rezultate din implementarea unui
sistem de management integrat al de eurilor în concordanta cu reglementarile UE i
legisla ia na ionala: prevenirea generarii de eurilor, prevenirea ap ritiei de eurilor va fi
ob inut
i prin modificarea comportamentului consumatorilor si influen area pie ii în
favoarea produselor si serviciilor cu durat de via a mai lunga, reciclarea de eurilor
urbane, reciclarea de eurilor speciale, depozitarea de eurilor. Se apreciaz c anul 2016
este un termen fezabil pentru implementarea proiectelor de depozite zonale i a sta iilor de
transfer; incinerarea.
Incinerarea de eurilor urbane va fi aplicabil începand cu anul 2017, când se
apreciaz ca sistemul de colectare diferentia a frac unilor combustibile va func iona.
Promovarea m surilor de dezvoltare durabil i protec ie a mediului.
Dezvoltarea durabil care reprezint un scop, o int strategic , se realizeaz in
cadrul i prin ac iunile de protec ia mediului. Ca urmare dezvoltarea pe viitor a ora elor va
trebui s aibe un caracter intensiv, prin dezvoltarea infrastructurii, a dotarilor urbanistice,
edilitare, a nivelului serviciilor astfel încât calitatea vietii, satisfactia de trai aici, condi iile de
munc si s n tate sa cresca în mod substantial. Concomitent trebuie sa fie luat în
considerare în mod serios spa iul rural care constituie partea preponderenta a oricarui
teritoriu na ional.
Promovarea parteneriatului social
O importan deosebit în asigurarea succesului organizarii serviilor publice de
salubrizare o are asigurarea participarii tuturor partenerilor sociali la fundamentarea i
luarea deciziilor care au impact major asupra popula iei.
Principalele obiective pe termen lung
Îndeplinirea exigentelor impuse prin directivele UE
Asigurarea accesului generalizat al popula iei la serviciul de salubrizare
Deschiderea deplina a pie ei i stimularea mediului de afaceri în acest
domeniu de activitate
Dezvoltarea durabil
Protec ia mediului
Gospod rirea cu grij a resurselor naturale
Men inerea unui echilibru corect între veniturile popula iei si tariful serviciilor
•

Strategia energetic a României în perioada 2007 – 2020

Strategia energetic a României este conform direc iilor politice stabilite la nivelul
Uniunii Europene i contribuie la atingerea intelor stabilite de Comisia European pentru
ansamblul statelor comunitare. Strategia asigur dezvoltarea durabil a sectorului energetic
românesc pentru perioada de timp pân în anul 2020. Documentul va suferi periodic ajust ri,
func ie de dezvoltarea tehnologic , modific rile strategiilor stabilite la nivelul Uniunii Europene
i evolu iile din pia a na ional de energie.
Strategia energetic asigur men inerea pre urilor la energie la un nivel rezonabil,
corelat cu suportabilitatea consumatorilor din România prin utilizarea ra ional a surselor
primare de energie na ionale i prin asigurarea func ionalit ii pie elor de energie. Protec ia
social a salaria iilor din sectorul energiei este de asemenea considerat .
Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea
necesarului de eenergie atât în prezent, cât i pe termen mediu i lung, la un pre cât mai
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sc zut, adecvat unei economii moderne de pia si unui standard de via a civilizat, în
condi ii de calitate, siguran a în alimentare, cu respectarea principiilor dezvolt rii durabile.
Obiective strategice:
Siguran a energetic
cre terea siguran ei energetice prin asigurarea necesarului de resurse
energetice i limitarea dependentei de resursele energetice de import;
diversificarea surselor de import a resurselor energetice i a rutelor de
transport a acestora;
cre terea nivelului de adecvan a re elelor na ionale de transport a energiei
electrice, gazelor naturale i petrol;
protec ia infrastructurii critice;
Dezvoltare durabil
cre terea eficien ei energetice;
promovarea producerii energiei pe baz de resurse regenerabile;
promovarea producerii de energie electric si termic în centrale cu
cogenerare, inclusiv in instala ii de cogenerare de înalt eficien ;
sus inerea activit ilor de cercetare-dezvoltare i diseminare a rezultatelor
cercet rilor aplicabile;
reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului
înconjur tor.
Competitivitate
dezvoltarea pie elor concuren iale de energie electric , gaze naturale,
certificate verzi,certificâte de emisii a gazelor cu efect de sera i servicii
energetice;
liberalizarea tranzitului de energie i asigurarea accesului permanent i
nediscriminatoriu al participan ilor la pia la re elele de transport, distribu ie
i interconexiunile Interna ionale,
continu rea procesului de restructurare i privatizare în sectoarele energiei
electrice, termice i gazelor naturale;
continu rea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, în vederea
cre terii profitabilit ii i accesului pe pia a de capital.
Alimentarea cu energie termic în sisteme centralizate de distributie se realizeaz prin
centrale termice (CT) i centrale electrice de termoficare (CET), care furnizeaz energie
termic pentru un ora , o zona a ora ului, sau un cartier. In ultimii ani, consumul total de
caldura a sc zut lent, în principal din cauza diminu rii consumului Industrial, în anul 2006
totalul consumului însumand 9 mil. tep, din care consumul asigurat prin sisteme centralizate
de distributie reprezint 2,6 mil tep, respectiv circa 30%. Sistemele centralizate urbane de
alimentare cu energie termic i cogenerarea reprezint în România subsectorul energetic cel
mai deficitar, datorit uzurii fizice i morale a instala iilor i echipamentelor, pierderilor
energetice totale mari între surs i cl diri (de 35 - 77%), resurselor financiare Insuficiente
pentru exploatare, între inere, reabilitare i modernizare, în final, datorit problemelor sociale
complexe legate de suportabilitatea facturilor energetice. In ceea ce prive te fondul locâtiv
urban alimentat cu c ldur , acesta este reprezentat de 83 800 blocuri de locuin e, cu circa 3
milioane de apartamente i 7 milioane de locatari, mul i cu venituri modeste; pierderile
energetice mari de 40 - 50% reclam reabilitarea termic de urgen a acestor cl diri.
Procentual, num rul locuin elor racordate la sisteme centralizate de înc lzire urban
reprezint 57,9% din totalul locuin elor din mediul urban i 30,7% din totalul locuin elor.

5.2 CADRUL STRATEGIC LA NIVEL REGIONAL
Planul de Dezvoltare Regional Nord-Est reprezint cererea de finan are a
regiunii, fiind instrumentul prin care regiunea î i promoveaz priorit ile i interesele în
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domeniul economic i social, reprezentând în acela i timp contribu ia regiunii la elaborarea
PND. Planul de dezvoltare regional Nord Est a fost stabilit conform H.G. nr. 1115/2004
privind elaborarea în parteneriat a PND. Regiunea Nord-Est se încadreaza în grupul celor
mai sarace regiuni de dezvoltare, din care mai fac parte Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest
si Nord Vest, acestea înregistrând valori sub media la nivel na ional ale indicatorului
prezentat.
• Situa ia infrastructuri de utilit i la nivel regional
Cu privire la infrastructura de utilit i, în Regiunea Nord Est volumul apei potabile
distribuite reprezint 12.57 % din total la nivel na ional, valoare apropiat de media
na ional , îns , dac se ine cont c regiunea are cea mai mare popula ie, valoarea este
foarte mic . Consumul casnic reprezint 11.59 % din valoarea înregistrata la nivelul arii.
Toate municipiile si ora ele regiunii sunt conectate la sisteme de distributie a apei potabile,
în timp ce doar 302 de comune si sate din totalul de 2955 sunt conectate. 89.78% din
totalul localit ilor regiunii nu sunt conectate la re ele de ap potabil .
La sfârsitul anului 2005, Regiunea Nord Est se situa pe ultimul loc cu o pondere de
numai 10.22% fa de ponderea de 12.02% pe ar , dar i fa de celelalte regiuni.
Lungimea total simpla a re elei de distribu ie a apei potabile a înregistrat o crestere lent
în majoritatea regiunilor ar datorit faptului ca nu au exist t prea multe localit i care s
beneficieze în perioada 1998-2005 de darea în exploatare a noi re ele de alimentare cu
ap potabil . Regiunea Nord Est a înregistrat cresteri de la an la an cu rate superioare fa a
de rata de cre tere înregistrata la nivel na ional. Densitatea re elei de ap potabil la nivel
na ional este de 18.87 km re ea/100 km2 i ca densitatea din Regiunea Nord-Est
INregisteaz una dintre cele mai mici valori - 13.90 km re ea/100 km2. In Regiunea NordEst la 1000 locuitori revin doar 1.37 km re ea ap potabil fa de 2.07 km re ea, valoarea
medie pe ar . In plus, consumul de ap potabil pe cap de locuitor în Regiunea Nord Est
înregistreaz cele mai sc zute valori atât la volum distribuit 41.40 mc/cap de locuitor cât i
la consum casnic cu numai 22.14 mc/cap de locuitor pentru un an de zile. Aceste valori
sunt cu mult sub standardele interna ionale si demonstreaza nivelul slab de dezvoltare a
acestor utilit i cât si nivelul de trai redus existent în regiune. Sta iile de tratare a apei
potabile sunt si ele uzate fizic si moral, nepu and procesa cantitatea de ap necesara
tuturor consumatorilor din regiune. Toate municipiile si ora ele regiunii sunt conectate la
sisteme de canalizare, în timp ce doar 92 de comune si sate din totalul de 2955 sunt
conectate. 96.88% din totalul localit ilor regiunii nu sunt conectate la re ele canalizare
public . In ceea ce prive te sta iile de epurare a apelor uzate acestea activeaza numai la
nivelul ora elor si municipiilor din regiune, sunt subdimensionate si nu pot procesa eficient
întreaga cantitate de ape reziduale.
Cu privire la infrastructura de canalizare, la sfarsitul anului 2005, Regiunea Nord
Est avea o lungima total a conductelor de canalizare public de 2615 km, reprezentând
13.11% din lungimea total la nivel na ional.
In ceea ce prive te furnizarea energiei termice, se const ta o scadere continu a
numarului de localit i conectate la re elele de distributie a energiei termice atât la nivel de
regiune cât i în toate regiunile rii. Cauza o constituie proast administrare a acestora în
intervalul de dup 1990, ceea ce a condus la unica solutie – realizarea centralelor de bloc
sau de apartament, tendinta ce va continu i în perioada viitoare.
La nivelul regiunii Nord Est, problemele principale ale infrastructurii de utilit i sunt:
Re ea de ap potabil insuficient dimensionat în raport cu suprafa
i popula ia
regiunii la nivelul lui 2004: - km re ea/100 kmp suprafa : 13.90 fa de 18.87 la nivel
na ional (km re ea potabil /1000 loc: 1.37 fa de 2.07 la nivel na ional, 90.39% din
localit i sunt neconectate;
Re ea de canalizare insuficient dimensionat în raport cu suprafa
i popula ia
regiunii
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la nivelul lui 2005 (din 302 localit i conectate la re eaua de ap potabil numai 134
sunt conectate la re eaua de canalizare, 96.88% din localit i sunt neconectate);
Re ea de gaz metan insuficient dimensionata în raport cu suprafa
i popula ia
regiunii
la nivelul lui 2004 (km re ea gaz metan/1000 loc: 0,61 fa de 1,19 la nivel na ional, km re ea gaz metan/100 kmp suprafa : 6.25 fa de 10.86 la nivel na ional, doar
2.37% din localit i sunt conectate); Grad redus de utilizare a resurselor regenerabile
(biomas ).
Principala problem care duce la stagnarea dezvol rii economice a zonelor rurale
din regiune nu este reprezentat îns de aceste caracteristici specifice economiei zonelor
rurale, ci de starea proasta a infrastructurii i în unele locuri chiar lipsa acesteia. Acest fapt
are câteva consecin e imediate cu un rol hotarâtor în dezvoltarea socio–economic a
zonelor rurale, respectiv:
imposibilitatea de a atrage investitorii;
imposibilitatea de a pune în valoare bog iile naturale i a ez mintele cultural-istorice
existente prin dezvoltarea unor sectoare de activitate cum ar fi turismul rural sc derea calit ii vie ii.
Toate acestea conduc în final la stagnarea dezvol rii economice a zonelor rurale si
la ap ritia în cadrul acestora a unor zone cu probleme socio-economice deosebite.
Starea infrastructurii fizice de transport i de utilit i în mediul rural este precar ,
fiind îmbatrânita atât fizic cât si moral. In plus, exist foarte multe localit i rurale la care cu
greu se poate vorbi de existenta infrastructurii. inând cont de faptul ca infrastructura
reprezint temelia pe care se cl desc activit ile economice, investi iile în infrastructur
sunt prioritare în vederea remedierii dezechilibrelor i pentru a stimula dezvoltarea
durabil a regiunii. Cele mai multe dintre a ez rile din zona montan nu sunt racordate la
re eaua electric , la cea de ap potabil sau la re eaua de distributie a energiei termice, în
special datorit greutatii de executie a acestor lucr ri, a costurilor mari pe care le implic i
a gospod riilor r sfirate.
In ceea ce prive te racordarea la re eaua electric a localit ilor din zonele rurale,
conform datelor statistice, ponderea popula iei din zona rural a regiunii care nu este
racordat la re eaua electric (4%) este dubla fa de valoarea medie pe ar (2%),
datorându-se în principal localit ilor din zona montana.
• Obiective i priorit i la nivel regional
Obiectivul general al Strategiei Regionale Nord-Est 2007-2013 este reducerea
decalajului existent fa de regiunile dezvoltate ale României prin cre terea gradului de
competitivitate si atractivitate regional.
Obiective specifice:
Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii fizice i sociale prezervând în acela i
timp condi iile de mediu;
Consolidarea mediului de afaceri privind cre terea competitivit ii i eficien ei
microintreprinderilor i IMM-urilor;
Realizarea de investi ii i dezvoltarea de noi servicii turistice în vederea valorific rii
poten ialului turistic regional;
Dezvoltarea mediului rural în vederea cre terii nivelului de trai al locuitorilor;
Adaptarea calific rilor i nivelului de claificare la cerin ele pie ei i aincluderii
sociale a categoriilor;
Strategia Regionala Nord Est 2007-2013 con ine priorit i si masuri ce vor pu ea fi
finan ate din instrumente structurale prin Programul Operational Regional, Programe
Operationale (Infrastructura de Transport, Infrastructura de Mediu, Cre terea
Competitivitatii Economice, Dezvoltarea Resurselor Umane si Servicii Sociale,
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Dezvoltarea Capacit ii Administrative), Planul national Strategic pentru Dezvoltare
Rural , precum i din alte surse de finan are, având urmatoarea structur :
Prioritate 1 - Infrastructura si mediul, ce cuprinde 8 priorit i);
Prioritate 2 - Sprijinirea afacerilor (3 m suri);
Prioritate 3 - Turism (2 m suri);
Prioritate 4 - Dezvoltare rural (2 m suri);
Prioritate 5 – Dezvoltarea resurselor umane i a serviciilor sociale (7 m suri).
Printre priorit ile Strategiei de dezvoltare Nord-Est în perioada 2007 – 2013 se
num r
i cea referitoare la dezvoltarea infrastructurii rurale (Prioritatea 4: Dezvoltarea
rural , M sura 4.1.). Zona rural a regiunii constituie un spa iu cu traditii si un bogat
patrimoniu cultural-istoric, fiind un cadru propice pentru revigorarea meseriilor traditionale
(artizanatul), promovarea obiceiurilor traditionale, a cadrului natural, a identitatii culturale si
spirituale, exist nd premizele ob inerii de beneficii economice pentru comunitate prin
atragerea turistilor si investitori. în acest scop, trebuie asigurate condi iile necesare, în
principal dezvoltarea unei infrastructuri rurale de calitate. Principalele probleme ce reies
din analiza mediului rural sunt: infrastructura fizic rutiera precara, cea mai mare parte a
drumurilor comunale fiind nemodernizate; sunt conectate la re eaua de ap potabil doar
343 de comune si sate, 98 sunt conectate la re eaua de de canalizare, 40 la sistemul de
distributie a gazului metan din totalul de 2908; nu exist sisteme de colectare selectiva a
de eurilor, de transport si depozitare a acestora. Sunt necesare actiuni urgente de creare,
extindere, reabilitare si modernizare a Infrastructurii din mediul rural, astfel incât sa se
poata asigura o crestere economic a acestor zone si condi ii de via a decente pentru
popula ie.
De asemenea, Prioritatea 1- infrastructura i mediul – M sura 1.4.: Reabilitarea i
modernizarea infrastructurii de mediu sus ine îmbun t irea infrastructurii. în regiune,
numai localit ile urbane sunt dotate cu sta ii de epurare a apelor uzate, cele mai multe
dintre acestea datorit dotarilor necorespunzatoare si Insuficientei cap citati nu
func ioneaz corespunzator. în consecin , deversarea apelor uzate se realizeaz în
condi iile în care nu au fost suficient epurate, provocând poluarea apelor de suprafa , de
subteran si afectand în final s n tatea locuitorilor.
•

Planul Regional de gestionare a de eurilor

In domeniul sistemelor de management al de eurilor, dotarile si infrastuctura
existenta sunt extrem de reduse, necorelate cantit iv si calitativ cu efectivul popula iei
regionale. Asa cum reiese din analiza economico-social , în zonele urbane se const t o
gestionare defectuoas a de eurilor menajere i industriale, datorata urmatoarelor cauze:
colectarea de eurilor nu se realizeaz în mod selectiv;
depozitarea de eurilor se face la rampele de gunoi ale ora elor. Acestea
sunt depasite atât din punct de vedere al capacitatii de stocare, a masurilor de protejare a
mediului, cât si al modului de recuperare a materialelor utile.
In aceste condi ii se impune realizarea de noi depozite ecologice zonale si crearea
de sta ii de transfer în fiecare jude , în vederea implemen rii optime a unui sistem integrat
de gestionare a de eurilor care sa deserveasca popula ia din municipiile, ora ele,
comunele jude ului precum si a localit ilor rurale dispersate.
Obiective regionale pentru gestionarea de eurilor:
Dezvoltarea politicii regionale în vederea implemen rii unui sistem integrat
de gestionare a de eurilor;
Cre terea eficientei de aplicare a legislatiei în domeniul gestionarii
de eurilor;
Dezvoltarea cadrului institutional i organizatoric în vederea îndeplinirii
cerin elor regionale, na ionale si europene;
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Asigurarea resurselor necesare direct implicate în sistemul de gestionare a
de eurilor ca numar si pregatire profesionala;
Crearea si utilizarea de sisteme financiare si mecanisme economice pentru
gestionarea de eurilor în condi iile respect rii principiilor generale , cu
precadere a principiilor poluatorul plateste si cel privind responsabilitatea
producâtorului;
Stabilirea si promovarea inform rii, con tientiz rii si motivarii pentru toate
p r ile implicâte;
Ob inerea de date i informatii complete si corecte care s corespunda
cerin elor de raportare la nivel regional, na ional European;
Minimizarea gener rii de eurilor;
Exploatarea tuturor posibilit ilor de natur tehnic si economic privind
valorificarea de eurilor;
Extinderea sistemelor de colectare a de eurilor în mediul urban si rural;
Implementarea sistemelor de colectare separat a de eurilor;
Reducerea cantit ilor de de euri biodegradabile depozitate;
Reducerea cantit ii de de euri de ambalaje depozitate;
Implementarea sistemului de colectare a de eurilor voluminoase;
Cre terea eficientei trat rii i elimin rii n molurilor provenite de la sta ii de
epurare;
Gestiunea de eurilor de echipamente electrice si electronice;
Cre terea gradului de permanent constientizare a publicului privind impactul
depozit rii de eurilor asupra s n t ii si mediului.
•

Planul Jude ean de Gestionare a De eurilor

Planul de gestionare a de eurilor pentru jude ul Neam transpune la nivel jude ean
oiectivele Strategiei Na ionale si regionale de gestionare a de eurilor i prezint cadrul de
planificare pentru urm toarele aspecte:
Conformarea cu politica UE privind gestioanarea de eurilor si atingerea
intelor propuse;
Stabilirea cap cit ilor necesare i caracteristice pentru gestionarea
de eurilor;
Controlul masurilor tehnologice;
Prezentarea cerin elor economice si de investi ie.
Obiective i inte pentru gestionarea de eurilor:
Elaborarea cadrului legislativ si organizatoric necesar implement rii unui
sistem integrat de management al de eurilor;
Cre terea eficientei de aplicare a legisla iei în domeniul gestion rii
de eurilor;
Cre terea eficientei de aplicare a legisla iei în domeniul gestion rii
de eurilor;
Adaptarea si dezvoltarea cadrului institu ional si organizatoric în vederea
îndeplinirii cerin elor na ionale i compatibilizarea cu structurile europene;
Asigurarea resurselor umane ca num r si preg tire profesional ;
Crearea i utilizarea de sisteme si mecanisme economico-financiare pentru
gestionarea de eurilor în condi iile respect rii principiilor generale cu
precadere a principiului “poluatorul plateste” si a principiului subsidiarit ii;
Promovarea unui sistem de informare, con tientizare si motivare pentru toate
p r ile implicate;
Campanii publice referitoare la îmbun tatirea calit ii s n t ii;
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Ob inerea de date si informa ii corecte si complete, adecvate cerin elor de
raportare na ionala si europeana;
Maximizarea prevenirii generarii de eurilor;
Dezvoltarea activit ilor de valorificare material si energetic ;
Asigurarea de capacit ti de colectare si de sisteme de transport adaptate
numarului de locuitori si cantit ilor de de euri generate;
Asigurarea celor mai bune optiuni de colectare si transport a de eurilor
corelate cu activit ile de reciclare si depozitare finala;
Promovarea tra rii de eurilor în vederea asigurarii unui management
ecologic rational;
Reducerea cantit ii de de euri biodegradabile depozitate;
Prevenirea gener rii de eurilor de ambalaje;
Valorificarea si reciclarea de eurilor de ambalaje raportate la cantita ile de
ambalaje introduse pe pia ;
Crearea si optimizarea schemelor de reciclare a de eurilor de ambalaje;
Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice si a
minimizarii impactului asupra mediului si sanatâtii umane;
Gestionarea corespunzatoare a n molului provenit de la sta iile de epurare;
Crearea si dezvoltarea unei re ele de colectare, valorificare, reciclare a
vehiculelor scoase din uz colectare separare, reutilizare, reciclare si
valorificare DEEE;
Împlementarea serviciilor de colectare si transport pentru de eurile
periculoase;
Eliminarea de eurilor periculoase în mod ecologic rational;
Eliminarea de eurilor în conformitate cu cerin ele legislatiei în domeniul
gestiunii de eurilor în scopul protejarii sanat ii popula iei i a mediului;

Strategia jude ean privind accelerarea dezvolt rii serviciilor
comunitare de utilit i publice

OBIECTIV GENERAL
Cre terea gradului de acces a popula iei jude ului la serviciile de utilitate public în
condi ii de calitate la standarde europene i costuri suportabile
OBIECTIVE SPECIFICE
Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii serviciilor de utilitate public , ca
suport al dezvolt rii economico-sociale i cre terea calit ii vie ii
Eficientizarea serviciilor de utilitate public
prin retehnologizare,
descentralizare i aplicarea principiilor economiei de pia ;
Restructurarea mecanismelor de protec ie social
a segmentelor
defavorizate ale popula iei i reconsiderarea raportului cost/calitate;
Aplicarea principiilor dezvolt rii durabile prin încurajarea tehnologiilor
nepoluante, reducerea consumului, promovarea utiliz rii de surse alternative
de energie i combustibili
Dezvoltarea capacit ii administrative, pentru: optimizarea prelu rii fondurilor
de investi ii disponibile, preg tirea proiectelor, implementarea/execu ia
proiectelor i operarea/furnizarea serviciilor dup punerea în func iune a
obiectivelor realizate
Direc ii de ac iune:
Dezvoltarea i modernizarea infrastructurii
Eficientizarea serviciilor de utilitate public ;
Asigurarea accesului nediscriminatoriu la aceste servicii a tuturor categoriilor
sociale
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Promovarea principiilor dezvolt rii durabile

Planul de dezvoltare urban 2007-2016 –Tg.Neam

OBIECTIVELE GENERALE
Obiectivele principale ale dezvolt rii ora ului Tîrgu Neam , sunt urm toarele:
Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neîngr dit al popula iei
i
consumatorilor industriali la aceast infrastructur (ap - canalizare, electricitate,
transport,telefonie, internet, gaze naturale);
Accesul la locuin e;
Protec ia mediului ;
Reducerea s r ciei ;
Regenerare urban (regenerarea capitalului natural, în special a terenurilor i a
resurselor de ap contaminate, precum i reabilitarea urban prin refacerea i
dezvoltarea centrului civic, a clãdirilor istorice aflate în patrimoniu i redezvoltarea
cl dirilor prin refacere fa ad
i a func unilor de baz sau redefinirea acestor
func iuni).
Dezvoltarea economic – prin amenajarea i dotarea cu utilit i a unor terenuri,
situate în apropierea ora ului si acordarea unor facilit i în vederea atragerii i
sus inerii agen ilor economici;
Dezvoltarea serviciilor publice
Tinând cont de condi iile specifice ale zonei, în subsidiar obiectivelor generale,
ora ul Tîrgu Neam î i propune i î i asum totodat responsabilitatea fa de zona rural ,
fa de persoanele defavorizate i pentru convie uirea etniilor.
Principiile de management urban în aplicarea celor cinci obiective, este conform
principiilor dezvoltrii durabile ale Raportului ,,Ora e Europene Durabile” i a Declara iei de
la Bremen din 1997-în spiritul Tratatului de la Amsterdam.
Având în vedere c o asezare urban nu este un sistem închis, iar realizarea celor
cinci
obiective generale se întemeiaz pe aplicarea unui management care s conduc la
dezvoltare si/sau regenerare urban , politicile, planificarea strategica urban , precum i
realizarea programelor i proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:
Transformarea ora ului Tîrgu Neam în municipiu;
Dezvoltare durabilã, astfel încât pe termen lung s se produc schimb ri majore de
cultur i atitudine în ceea ce prive te utilizarea resurselor de c tre popula ie i operatorii
economici;
Înt rirea capacit ii înstitu ionale: prin management eficient, definirea
i
restructurarea
serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvolt rii
durabile, precum i cu doleantele i cerin ele comunit ii;
Crearea unei re ele de comunica ii în scopul schimbului de informa ii între
municipalit i cu privire la utilizarea celor mai bune practici (în management urban sau
management de proiect);
Realizarea programelor i proiectelor prin parteneriat public-privat;
Realizarea acelor programe i proiecte pe care sectorul privat nu le poate finan a;
Integrarea politicilor atât pe orizontalã, pentru a se realiza un efect sinergic simultan
între sectoare, cât i pe verticalã, având în vedere corelarea i integrarea politicilor de
dezvoltare a ora ului cu politicile de dezvoltare ale jude ului i ale regiunii din care face
parte;
Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice,
materiale, financiare i umane într-un ciclu natural;
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Utilizarea mecanismelor de pia
pentru a atinge inta durabilit ii, respectiv
emiterea de reglementãri pentru eco-taxe i func ionarea utilit ilor publice în sistem de
pia , evaluarea investi iilor dup criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de
mediu la întocmirea bugetului local;
Descentralizarea managementului în sectorul energetic;
Caracterul durabil al arhitecturii, în temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la
materialele de construc ii, design-ul unei clãdiri, bioclimatul, densitatea cladirilor într-un
areal,orientarea spatiala a clãdirilor, ,,structuri verzi” în jurul cl dirilor, microclimat, eficien
energetic ;
Realizarea unui parteneriat cu Agen ia de Dezvoltare Regionala N-E, pentru a
putea
dezvolta proiecte pentru programe din fonduri structurale.
Realizarea unui program sau proiect f r a afecta cultura unei comunit i, ori pentru
a
recupera mostenirea cultural i / sau tradi iile întregii comunitã i locale;
Interzicerea multiplic rii serviciilor publice, dac acestea nu servesc unei nevoi
locale.
Fixarea regulilor de utilizare ra ional a terenurilor pentru toate proiectele de
dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spa ial;
Analiza capacit ii tehnice de execu ie;
Evaluarea eficien ei utiliz rii resurselor financiare i umane;
Evaluarea viabilitã ii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor
fiscale ob inute;
Identificarea nevoilor comunit ii locale i a priorit ilor acesteia; coresponden a
între
lansarea unui program sau proiect i nevoile comunit ii;
Evaluarea nevoilor comunit ilor sarace i a capacit ii municipalit ii de a asigura
accesul acestora la locuin , locuri de munc i serviciile publice de baz ;
Protec ia mediului;
Realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea
unui program sau proiect de c tre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei
învesti ii, dac exist oportunitatea de a ob ine profituri viitoare;
Asigurarea public rii înforma iilor cu impact în investi ii (informa ii topografice,
informa ii statistice privind economia local i regional , regulamentul de urbanism, planul
de urbanism general i planurile de urbanism zonal).
Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planului de
urbanism general:
Planificarea unei întregi zone de locuit va fi integrat , astfel încât sa cuprind cl diri
de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic), clãdiri cu
destinatie comerciala, parcari, coli si Infrastructura edili ar necesara pentru nevoile
zilnice ale locuitorilor;
Zona de locuit va con ine o diversitate de cladiri;
In situa ia în care în zona sunt cl dirii istorice (din patrimoniul na ional cultural),
acestea vor fi reabilitate (fa ada i interior), f r a afecta proiectul în baza caruia s-a
construit. In nici un caz, aceste clãdiri nu vor fi transformate sau demolate;
Zona de locuit va avea un centru care combin funct unile comerciale, cu cele
civice,
culturale si de agrement;
Zona va con ine spa ii deschise în forma de scuar, spa ii de verdeata sau parcuri;
Vor fi proiectate în mod generos spa iile pietonale i de circula ie cu bicicleta;
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Terenurile naturale - forestiere, cu vegetatie florala sau cu luciu de apã vor fi
p strate pe cât posibil sau integrate în parcuri;
Comunit ile vor respecta regulile de conservare a resurselor i de reducere a
de eurilor;
Comunitã ile vor utiliza în mod ra ional resursele de ap ;
Orientarea str zilor i plasamentul cladirilor vor contribui la cre terea eficien ei
energetice

6. FINAN AREA SERVICIILOR COMUNITARE
DE UTILIT I PUBLICE
Finan area cheltuielilor curente pentru furnizarea /prestarea serviciilor de utilit i
publice i pentru intre inerea , exploatarea i func ionarea sistemelor aferente se
realizeaz pe criterii economice i comerciale . Mijloacele materiale i financiare necesare
desf ur rii activit ilor specifice fiec rui serviciu sunt asigurate prin bugetele de venituri i
cheltuieli ale operatorului , respectiv ale Consiliului local .
Veniturile necesare sus inerii activit ilor au fost realizate i se constituite în prezent
prin :
• încasarea de la utilizatori , sub forma de pre uri i tarife/taxe speciale , a
sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate / prestate , în cazul
serviciilor de alimentare cu ap , de salubrizare i de alimentare cu energie
termic în sistem centralizat;
• aloca ii de la bugetul local al autorit ii locale în cazul gestiunii directe, pentru
serviciile de iluminat public i transport public local .
Subven ionarea serviciului de alimentare cu energie termic în sistem centralizat se
realizeaz în conformitate cu prevederile legale în vigoare .
Finan area i realizarea investi iilor aferente sistemelor de utilit i publice s-au
realizat pân Iîn prezent cu respectarea legisla iei privind ini ierea , fundamentarea ,
promovarea i aprobarea investi iilor publice , având ca surse de finan are în principal :
fonduri de la bugetul local , fonduri transferate de la bugetul de stat , fonduri
nerambursabile UE, credite bancare interne i externe ( BERD , BEI , BM).

7.
7.1

REALIZ RI IN DOMENIUL SERVICIILOR
COMUNITARE DE UTILIT I PUBLICE

EXPERIEN A ANTERIOAR IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI
PROGRAMELOR I INSTRUMENTE DE PRE-ADERARE
Serviciul de salubrizare
Proiectul ,, Ecomanagement” Tîrgu Neam – Phare CES 2005

Valoarea Investi ie: 1.256.482 Euro
Beneficiarul proiectului este Consiliul Local al ora ului Tîrgu Neam în asociere cu
Consiliile Locale ale comunelor Ghind oani, B l te ti, Grumz se ti, Brusturi si
Dr g ne ti.
Prin proiect sunt prevazute urm toarele activit i:
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implementarea sistemului de colectare separat a de eurilor pe dou
tipuri de de euri – biodegradabile i valorificabile – în aria deservit de proiect, adic
pentru
37.680 locuitori, 510 agen i economici i 251 unit i socio-economice;
pentru colectarea de eurilor sunt estimate achizi ionarea unui num r de
1.830
europubele de 0.24 mc pentru agen i economici i institu ii, 4.576 europubele de 0.12
mc pentru case individuale urban i rural, 180 containere de 1.1 mc (84 pentru blocuri i
96 pentru case) si 9934 recipien i compost;
pentru transportul de eurilor este estimat
achizi ionarea a 2
autogunoiere cu o capacitate de 18 mc;
amenajarea unei sta ii de compostare cu capacitatea de 5500 t/an pentru
de eurile
biodegradabile colectate separat i recipien i speciali pentru compostarea
individual a de eurilor biodegradabile în mediul rural;
amenajarea unei sta ii de sortare pentru de eurile reciclabile în vederea
valorificarii.
Capacitatea sta iei de sortare este de aproximativ 2.600 t/an

Serviciul de alimentare cu ap si de canalizare
Proiectul ”Retehnologizarea sta iei de epurare a ora ului
Tg.Neam ”

Reabilitarea Sta iei de tratare a apelor uzate s-a finalizat în 17 decembrie 2007 prin
implementarea proiectului ”Retehnologizarea sta iei de epurare a ora ului Tg.Neam ”
derulat prin Programul Administra ia Fondului pentru Mediu. Valoarea investi iei a fost de
6.033.303 lei , schema de finan are fiind de : 60 % fonduri eligibile AFM si 40% cofinan are
alte surse .

8. ANALIZA SWOT PRIVIND SERVICIILE COMUNITARE DE
UTILIT I PUBLICE
Acest capitol include o evaluare a serviciilor comunitare de utilit i publice locale la
nivelul jude ului Neam pentru identificarea punctelor tari i a punctelor slabe, respectiv a
oportunit ilor
i a riscurilor, ca baz
pentru formularea obiectivelor
i
a priorit ilor Strategiei de dezvoltare . Aceast analiz este prezentat sintetic în tabelul
nr.8.1 :
Tabel 8.1 ANALIZA SWOT

Serviciul de alimentare cu ap
Puncte tari
•
•

Existen a surselor naturale de
ap de calitate ,
Importante resurse de ap
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•

Grad sc zut de acces a popula iei , la
serviciu de alimentare cu ap si în
special la serviciu de canalizare ;
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•

•
•

•

potabil de calitate;
Implicarea Consiliului local în
demararea unor proiecte de
dezvoltare a sistemelor de
alimentare cu ap ;
Existen a unor documenta ii
tehnice premerg toare demar rii
unor proiecte;
Existenta unei infrastructuri
aferent aliment rii cu ap si
canalizare care acopera teritoriul
ora ului .
Implementarea proiectului
,,Retehnologizarea sta iei de
epurare a ora ului Tg .Neam ”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oportunit i
•
•

•

•
•

Realizarea de parteneriat
public/privat -PPP;
Existen a unor documenta ii
tehnice ofer posibilitatea
demar rii mai rapide a proiectelor
de investi ii;
Posibilitatea acces rii mai multor
surse de finan are pentru
infrastructura de ap potabil ,
cre terea suportului financiar
acordat de UE prin Fondurile
Structurale ;
Posibilitatea implement rii
proiectelor de investi ie prin POS
Mediu ;
Existen a infrastructurii de ap i
canalizare poate contribui la
dezvoltarea unor activit i
economice productive, cu impact
major asupra dezvolt rii de
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Infrastructura cu grad ridicât de uzur ;
Pierderi mari în re eaua de transport i
distribu ie ;
Existen a unor parametri de calitate ai
apei potabile neconformi cu normele în
vigoare ;
Managementul inadecvat al n molurilor
provenite de la sta ia de tratare
Nerespectarea legisla iei specifice
privind gestionarea serviciului ;
Lipsa unei strategii de dezvoltare a
serviciului pe termen mediu i lung;
Lipsa unui operator licen iat care s
gestioneze numai serviciul de alimentare
cu ap i canalizare ;
Capacitatea sc zut a popula iei de a
prelua costurile de utilizare i între inere;
Capacitate limitat a autorit ii locale de
a cofinan a proiectele de investi ii în
domeniu;
Slaba con tientizare a popula iei cu
privire la necesitatea racord rii la re elele
edilitare;
Lipsa unui operator regional pentru
gestionarea serviciului de ap i
canalizare, necesar pentru accesarea
fondurilor structurale.
Amenin ri

•

•
•

•
•
•

Imposibilitatea suport rii contravalorii
serviciilor de alimentare cu ap i
canalizare datorit mijloacelor finaciare
foarte sc zute;
Deteriorarea instala iilor urmare unor
fenomene naturale distrug toare;
Poluarea apelor de suprafa
i
subterane prin depozitare necontrolat a
de eurilor menajere, dejec iilor
animaliere, folosirea foselor septice
improvizate (datorit faptului c pânza de
ap freatic este situat aproape de
suprafa a solului);
Imposibilitatea continu rii cofinan rii
unor proiecte poate duce la deteriorarea
lucr rilor efectuate;
Neconformarea cu cerin ele directivelor
UE specifice serviciului ;
Gradul ridicat de s r cie poate face ca
sistemele de alimentare cu ap i
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•
•
•

•
•
•
•
•

ansamblu a localit ii;
Dezvoltarea poten ialului turistic ;
Cre terea gradului de confort i
s n tate al locuitorilor;
Reducerea polu rii mediului i a
riscului de îmboln vire a
popula iei prin înfiin area
sistemelor de alimentare cu ap
i canalizare;
Acces la tehnologii noi pentru
modernizarea i eficientizarea
sistemelor de ap potabil ;
Realizarea unui sistem regional
de alimentare cu ap ;
Asisten a tehnic de specialitate
din partea unor firme cu
experienta în domeniu ;
Realizarea si implementarea unui
Master Plan privind alimentarea
cu ap si canalizare ;
Posibilitatea valorific rii
n molului de la sta ia de epurare
;

•
•
•
•

canalizare s fie ineficiente;
Costuri ridicate pentru conformarea cu
standardele europene ;
Dificult i de natur organizatoric i
financiar determinate de procesul
regionaliz rii .
Întârzieri în aprobarea unor proiecte
majore ;
Dificulatate în sus inerea financiar a
proiectelor de investi ii ;

Serviciul de salubrizare a localit ilor i gestiunea de eurilor solide
Puncte tari
•

•

•
•
•
•
•

Preocuparea permanent a autorit ii
locale pentru îmbun t irea serviciului
de salubrizare ,în special a sistemului
de management al de eurilor
(legislativ , de informare, finan are);
Implementarea proiectului
,,ECOMANAGEMENT” în parteneriat
cu alte localit i privind realizarea unei
investi ii în infrastructura specific
gestion rii de eurilor ;.

Demararea colect rii selective a de eurilor
de la popula ie;
Existen a grupului de lucru la nivel
jude ean privind managementul de eurilor;
Existen a unui Plan Local de Ac iune
pentru Mediu la nivel de jude ;
Existen a unui Plan Jude ean de
Gestionare a De eurilor
Existen a operatorilor de salubrizare cu
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Puncte slabe
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Management defectuos privind
gestionarea de eurilor municipale;
Lipsa unui sistem integrat de
gestionare a de eurilor;
Infrastructura deficitar pentru
colectarea , transportul i eliminarea
de eurilor municipale;
Existen a unor zone contaminate prin
depozit ri ilegale;
Existen a depozit rii neconforme a
de eurilor municipale;
Lipsa sistemelor de tratare selectiv a
de eurilor;
Infrastructura slab dezvoltat pentru
cura enia stradal ;

Capacitate limitat a autorit ii
locale de a cofinan a investi iile în
domeniu;
Implicarea redus a cet enilor în
problemele privind salubrizarea ,
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•

•
•

experien , care pot constitui baza
dezvolt rii unui serviciu de calitate ;
Existen a unor agen i economici care
desf oar activit i privind recuperarea
de eurilor.

Realizarea si implementarea unui
Master Plan privind gestionarea
de eurilor ;
Experin a în gestionarea de eurilor
municipale la nivelul municipiului
P.Neam , asigur un model pentru
ora ul Tg. Neam .

•

•

•
•
•

•

•

Oportunit i
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Dezvoltarea unei pie e viabile de reciclare
a de eurilor / materiei prime rezultate din
procesarea de eurilor;
Oportunit i de afaceri pentru companiile
str ine pentru a investi în sectorul de
salubrizare;
Îmbun t irea accesului popula iei i
agen ilor economici la servicii publice de
salubrizare;
Imbun t irea performan elor operatorilor
de servicii publice;
Oportunit i pentru investi ii private i
comer ;
Promovarea proiectelor de mediu prin
utilizarea Fondului de Mediu .
Modernizarea sta iilor de epurare i a
sistemului de canalizare;
Introducerea surselor regenerabile de
energie

Posibilitatea acces rii mai multor
fonduri pentru realizarea investi iilor de
îmbun t irea a sistemului de
management a de eurilor;
Acces la tehnologii avansate de
monitorizare, reciclare, amenajare;
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respectiv de protejare a mediului;
Degradarea solului i a pânzei de ap
freatic în zona depozit rilor
necontrolate de de euri.

Slaba percep ie a popula iei cu
privire la necesitatea depozit rii i
sort rii controlate a gunoiului din
gospod rii;
Lipsa de reac ie a societ ii civile
cu privire la depozitarea
necontrolat a de eurilor;
Adaptare dificil a popula iei la
noile exigen e;
Gradul ridicat de s r cie din
anumite zone face insuportabil
sus inerea costurilor acestui
serviciu;

Slaba con tientizare a popula iei i a
agen ilor economici privind
gestionarea adecvat a de eurilor,
respectiv a ariilor speciale, protejate;
Gestionarea serviciului de salubrizare
nu se realizeaz cu respectarea
legisla iei specifice actuale .

Amenin ri /Riscuri
•

•
•
•
•
•

-

Capacitatea sc zut a beneficiarilor
finali / autorit ilor locale de a elabora
aplica ii la standardele europene
privind managementul Integrat al
de eurilor ;
Lipsa co-finan rii proiectelor de
epurare a apelor uzate i valorificarea
n molurilor ;
Dificult i în sus inerea costurilor de
investi ie a proiectelor în domeniul
Infrastructurii privind salubrizarea;
Costuri ridicate pentru conformarea cu
standardele europene privind
schimbul de tehnologii;
Presiunea crescut asupra
biodiversit ii i calit ii aerului în
corelare cu cre terea economic ;
Ineficien a Investi iilor pe termen scurt
i mediu pentru reducerea riscurilor
de dezastre naturale.
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Serviciul de iluminat public local
Puncte tari
•

Implicarea autorit ii locale pentru
îmbun t irea situa iei existente;
Costurile relativ reduse a investi iilor de
modernizare, reabilitare, dau
posibilitatea autorit ii locale s
remedieze situa ia existent ;

•

•

Existen a unui sistem de distribu ie a
energiei electrice care acoper întreaga arie
a ora ului;
Utilizarea cu titlu gratuit a
elementelor sistemului de distribu ie a
energiei electrice proprietate E-ON
Moldova;
Posibilitatea extinderii sistemului de iluminat
public local utilizând înfrastructura
sistemului de distribu ie a energiei electrice;
Existen a la nivelul ora ului a unei
infrastructuri în domeniul iluminatului public
local;
Existen a în jude a unor firme specializate
cap bile s preia în gestiune serviciul de
iluminat public local.

•

•
•
•

Puncte slabe
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oportunit i
•
•
•

Posibilitatea moderniz rii i extinderii
re elelor existente
Dezvoltraea de parteneriat
public/privat;
Realizarea de parteneriate între
localit ile invecinate pot reduce
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Capacitatea slab a autorit ilor
locale de a cofinan a investi iile în
domeniu;
Un num r mic de documenta ii
tehnice premerg toare derul rii
investi iilor în domeniu;
Parteneriatul public-privat slab
dezvoltat ;
Lipsa unor instrumente fiscale
eficiente pentru sus inerea
programelor de investi ii în
domeniu;
Grad ridicât de monopol al
societ ii de distribu ie de energie
electric ;

Gradul mare de uzur a re elelor i
echipamentelor;
Costuri cu energia electric nejustificat
de mari fa de eficien a luminoas ;
Costuri mari de între inere / men inere
în func iune;
Neacoperirea întregii arii de popula ie
cu servicii de iluminat stradal;
Nerespectarea parametrilor
luminotehnici stradali;
Inexisten a iluminatului ornamental i
ornamental –festiv ;
Insuficienta iluminare a zonelor cu
risc sporit;
Nerespectarea legisla iei în privin a
modului de gestionare a serviciului;
Lipsa activit ii programate de
între inere i repara ie a sistemului de
iluminat public local;
Inexisten a monitoriz rii i evalu rii
activit ii de iluminat public la
nivel local.

Amenin ri/Riscuri
•
•

Infrastructura învechit poate
produce distrugeri materiale i o
calitate proast a serviciului;
Imposibilitatea suport rii tarifelor
urmare cre terii pre ului la energia
electric ;
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•
•
•
•

•

•

costurile investi iilor inclusiv cele
privind realizarea documenta iilor
tehnice;
Cre terea gradului de confort i
s n tate al locuitorilor;
Cre terea gradului de securitate
individual i colectiv ;
Asigurarea siguran ei circula iei rutiere
i pietonale;
Realizarea unei infrastructurii moderne
constituie o baz a dezvolt rii
economico-sociale a comunit ilor
locale;
Posibilitatea realiz rii unui sistem de
iluminat modern i durabil datorit
existen ei unei pie e de echipamente
electrice foarte dezvoltate;
Dezvoltarea unor proiecte privind
eficientizarea iluminatului public local
din surse atrase sau prin realizarea de
parteneriate.
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•

•

Lipsa interesului autorit ii locale
privind problematica iluminatului
public local în raport cu celelalte
utilit i publice;
Existen a calamit ilor naturale
frecvente , care produc distrugerea
infrastructurii , mai ales în anotimpul
rece.

Pg. 105 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

Serviciul de transport public local
Puncte tari
•
•
•
•

•
•
•
•

Existen a unei infrastructuri de
transport public local relativ bun
Existen a unui num r de operatori de
serviciu suficient de asigurare a
serviciului;
Promovarea i aplicarea principiilor
pie ei libere prin licitarea traseelor de
transport public de c l tori;
Existen a posibilit ilor de dotare cu
mijloace auto pentru transportul
elevilor f r efortul financiar al
administra iei locale;
Existen a unei re ele de drumuri
publice ce acoper în mod echilibrat
teritoriul ora ului ;
Existen a unei infrastructuri rutiere ce
leag ora ul de celelalte localit i ale
jude ului ;
Implicarea sectorului privat în servicii
de transport public local .
Asigurarea unui serviciu de transport
public local în regim de taxi organizat
conform legislatiei în vigoare .

Puncte slabe
•
•

•
•
•
•

Oportunit i
•
•
•

•
•

•

Parteneriat public- privat;
Existen a unor oferte de creditare
avantajoase pentru înnoirea parcului
auto;
Posibilitatea organiz rii de servicii
publice de transport public local în
subordinea autorit ii locale
îmbun t e te gradul de
accesibilitate, atractivitate i
promovare a poten ialului turistic
local;
Cre terea gradului de accesibilitate a
popula iei la transportul local;
Realizarea transporturilor speciale (
colari , navet , persoane cu
handicap) pe întreaga arie teritorial
a jude ului;
Modernizarea infrastructurii.
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Cre terea nejustificat a tarifelor de
transport comparativ cu nivelul
calitativ al serviciului prestat;
Diminuarea numarului de c l tori din
cauze obiective-scaderea popula iei,
lipsa locurilor de munc , atragerea
c l torilor spre alte tipuri de transport
(autovehicul propriu)
Existen a mijloacelor de transport cu
grad de uzur avansat i consumuri
relativ mari de combustibil;
Starea necorespunz toare a re elei
locale de drumuri, inclusiv în zona
podurilor rutiere;
Densitatea sc zut a infrastructurii
rutiere modernizate;
Nerespectarea legisla iei în privin a
modului de gestionare a serviciului.

Amenin ri/Riscuri
•
•
•
•
•
•

Concuren a neloial
Lipsa
fondurilor
pentru
subven ionare.
Interes redus al popula iei privind
înfiin area i func ionarea unei re ele
organizate de transport public local;
Cre terea num rului de autovehicule
private;
Neacoperirea cheltuielilor de
exploatare i între inere;
Cre terea pre urilor la combustibili;
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Serviciul public de alimentare cu energie termic în sistem centralizat
Puncte tari
•
•
•

•

•
•

•

•

•

Promovarea i aplicarea
principiilor pie ei libere;
Existen a unor programe de
reabilitare termic ;
Ofert comercial divers
privind echipamentele de
înc lzire, cu grad de eficien
ridicât;
Existen a unui cadru legislativ
care reglementeaz acordarea
unor m suri de protec ie social
a categoriilor defavorizate;
Posibilitatea utiliz rii mai multor
tipuri de combustibili alternativi,
în func ie de conjunctura pie ii;
Operare simpl din partea
consumatorului care nu se
implic în activit i de
aprovizionare combustibil ,
între inere, supravegherea
func ion rii;
Pericol redus pentru consumator
, comparativ cu sursele
individuale pe baz de
combustibili ;
Autonomia autorit ii locale în
luarea deciziei împreun cu
locuitorii implica i privind
alegerea sistemului de
producere a energiei termice;
Men inerea unui sistem de
subven ii legiferat pentru
familiile cu venituri mici
beneficiare de servicii de
alimentare cu energie termic
în sistem centralizat.

Puncte slabe
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
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Pre uri mari nejustificate comparativ cu
calitatea serviciului prestat;
Cre terea continu a pre urilor la
combustibili a dus la insuportabilitatea
suport rii costurilor agentului termic;
Grad de izolare termic sc zut al
cl dirilor;
Resurse insuficiente pentru exploatare,
între inere, reabilitare i modernizare a
instala iilor datorit problemelor sociale
complexe;
Insufien a fondurilor pentru modernizarea
sistemelor de înc lzire centralizat a dus
la deconectarea de la acestea a
locuin elor i desfiin area acestor sisteme;
Lipsa unor m suri pentru modernizarea
sistemelor de alimentare cu energie
termic din sistemele centralizate, în
condi iile op iunilor crescânde a popula iei
pentru înc lzirea individual a locuin elor;
Incapacitatea sus inerii efortului de
retehnologizare pentru conformarea cu
reglement rile de mediu impuse de
institu iile abilitate;
Lipsa unor surse alternative de energie;
Lipsa unor instrumente fiscale eficiente
pentru sus inerea proiectelor de investi ii
în eficien energetic ;
Pondere semnificativ a popula iei care
reprezint un grad de vulnerabilitate
ridicât, în condi iile practic rii unor pre uri
ridicate, apropiate de cele interna ionale;
Infrastructura actual slab dezvoltat ,
uzat fizic i moral;
Cost real ridicat pentru producerea
energiei termice , în instala ii cu
randamente sc zute;
Serviciu cu un grad ridicat de
suportabilitate de c tre popula ie;
Eficien energetic redus pe lan ul
produc ie –transport-distribu ie –
consumator final;
Lipsa rentabilit ii economico-financiare a
activit ii de alimentare cu energie termic
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•
•
•

Oportunit i
•
•

•
•
•
•

•

•

Parteneriat public- privat;
Existen a unor oportunit i de
creditare avantajoase pentru
achizi ionarea de echipamente
moderne;
Posibilitatea acces rii de
granturi europene pentru
dezvoltarea sistemului;
Existen a unor ajutoare de stat
pentru stimularea investi iilor;
Climat investi ional atractiv atât
pentru investitorii str ini cât i
autohtoni;
Oportunit i crescute de investi ii
în domeniul eficien ei energetice
i al resurselor energetice
regenerabile;
Facilitarea aplic rii unor politici
urbane de investi ii , de
coeziune social i de protec ie
a mediului;
Cre terea gradului de
accesibilitate a popula iei
ora ului la racordarea la
sistemul centralizat.
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în sistem centralizat;
Performan e sub poten ial ale furnizorilor
de energie termic cu capital de stat;
Lipsa investi iilor reale în infrastructura
sistemului de producere i distribu ie
energie termic ;
Lipsa unei strategii clare privind
modernizarea sistemelor de alimentare cu
energie termic din sisteme centralizate;

Amenin ri/Riscuri
•
•
•

•

•

•

Imposibilitatea sus inerii cheltuielilor de
între inere i exploatare datorit situa iei
materiale precare;
Alinierea tarifului la nivelul mediu
european;
Lipsa unor instrumente fiscale eficiente
pentru sus inerea programelor de investi ii
în eficien a energetic , în utilizarea
resurselor regenerabile i în dezvoltarea
serviciilor energetice;
Rezerve exploatabile economic de
combustibili limitate , în condi iile în care
nu vor fi descoperite noi z c minte
importante;
Apari ia unor efecte negative asupra
sectorului energetic la nivel na ional i
european , tendin a de concentrare din
industria energetic ;
Cre terea pre urilor la combustibili pe
pie ele interna ionale cu influen asupra
pie ei interne.
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9. STRATEGIA LOCAL PRIVIND
ACCELERAREADEZVOLT RII SERVICIILOR
COMUNITARE DE UTILIT I PUBLICE
PE TERMEN LUNG : 2007-2020
9.1 MISIUNEA STRATEGIEI LA NIVEL LOCAL PRIVIND
ACCELERAREA DEZVOLT RII SERVICIILOR COMUNITARE
DE UTILIT I PUBLICE

Misiunea strategiei de dezvoltare durabil a serviciilor comunitare de utilit i publice
la nivelul ora ului Tg.Neam este de a îndruma eforturile comunit ii locale pe termen
mediu i lung , pentru rezolvarea problemelor identificate privind utilit ile publice .
Scopurile strategiei trebuie s fie practice , realizabile i s ofere cadrul ce asigur
formularea i implementarea unui set coerent i consistent de obiective i ac iuni , cu
finalitate în realizarea unei infrastructuri moderne care s constituie premizele dezvolt rii
economico-sociale ale jude ului , îmbun t irea vie ii popula iei i crearea unui mediu
„curat”.

9.2 PRINCIPII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL
SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILIT I PUBLICE
Serviciile comunitare de utilit i publice sunt acele servicii publice de interes local,
jude ean sau regional organizate - în urma unui larg acord social exprimat printr-o decizie
democratic adoptat de autorit ile administra iei publice locale competente - la nivelul
unit ilor administrativ-teritoriale în beneficiul locuitorilor acestora i care func ioneaz sub
conducerea sau coordonarea, responsabilitatea i controlul autorit ilor administra iei
publice locale, în baza unor reguli specifice care trec dincolo de regulile obi nuite
aplicabile altor servicii: universalitate, continuitate, adaptabilitate, accesibilitate,
transparen .
Pentru fundamentarea strategiei locale privind accelerarea dezvolt rii serviciilor
comunitare de utilit i publice i pentru asigurarea unei dezvolt ri durabile a acestora la
nivelul ora ului Tg.Neam , se au în vedere urm toarele principii generale :
• autonomia local - serviciile comunitare de utilit i publice sunt una din
expresiile de autonomie ale colectivit ilor locale i un mijloc pu ernic de care
acestea dispun pentru a servi interesului general ; ele contribuie la exerci iul
competen elor colectivit ilor locale, care în cadrul legisla iei na ionale sau
regionale aplicabile, î i asum responsabilitatea pentru exerci iul acestor
competen e ;
• descentralizarea în domeniul serviciilor comunitare de utilit i publice trebuie s respecte principiile de coeren
i unitate de aplicare a politicilor
publice în beneficiul tuturor cet enilor, de coordonare i de solidaritate
teritorial si depinde de factori ca : structura teritorial , dimensiunea
colectivit ilor locale i regionale, natura, importan a i dimensiunea teritorial
a serviciului, capacitatea efectiv a autorit ilor administra iei publice locale i
jude ene de a- i asuma sarcinile corespunz toare.
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•

dezvoltarea durabil a comunit ilor locale , condi ionând chiar dezvoltarea
economico-social a acestora , contribuînd la repartizarea echilibrat ,
echitabil i ra ional a resurselor disponibile pe teritoriul colectivit ii locale,
având în vedere interdependen a dintre urban i rural, dintre zonele cu
activit i agricole i cele cu activit i industriale, precum i de spa iile/zonele
libere care merit s fie prezervate .
• subsidiaritate i propor ionalitate ;
• responsabilitate i legalitate – în domeniul serviciilor exist o delimitare
clar a competen elor i responsabilit ilor între autorit ile administra iei
publice centrale i cele locale , cu o definire echilibrat , coerent
i
acceptabil a drepturilor i obliga iilor ce revin diferi ilor actori implica i în
furnizarea /prestarea serviciilor : autorit i – operator – utilizatori ;
• administrarea eficient a bunurilor din proprietate public
i privat a
unit ilor administrativ teritoriale – aplicarea principiilor economiei de pia
, utilizarea i planificarea echilibrat a resurselor financiare în func ie de
priorit i i men inerea unei balan e echitabile între veniturile popula iei i
tarifele practicate ;
• participarea i consultarea activ a cet enilor , în luarea deciziilor cu
privire la furnizarea/prestarea serviciilor ; autorit ile administra iei publice
locale trebuie s ia în considerare mai întâi popula ia vizat , când stabilesc
cea mai bun variant de a furniza serviciile de care sunt responsabile.
• liberul acces la informa ii –asigurarea dreptului la informare recunoscut
utilizatorului , garantând participarea la procesul de luare a deciziilor .
• asociere intercomunitar – în vederea înfiin rii , organiz rii ,gestion rii i
exploat rii în interes comun a unor servicii , inclusiv pentru finan area i
realizarea obiectivelor de Investi ii specifice sistemelor de utilit i publice ;
• protec ia i conservarea mediului natural i construit ;
• asigurarea igienei i s n t ii popula iei .
Serviciile comunitare de utilit i publice contribuie la p strarea coeziunii sociale
deoarece furnizeaz presta ii cu caracter social i asigur punerea în practic a politicilor
de asisten hot râte la nivel na ional sau local ; ele asigur strângerea leg turilor de
solidaritate dintre locuitori, evitarea ruperii leg turilor sociale i men inerea coeziunii în
cadrul comunit ilor locale, gra ie calit ii bunurilor pe care le furnizeaz popula iei i în
particular categoriilor defavorizate;

9.3 DIREC II DE AC IUNE

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i
publice are la baz urm toarele direc ii de ac iune :
• definirea i stabilirea cadrului institu ional i organizatoric necesar îmbun t irii
managementului serviciilor comunitare de utilit i publice;
• stabilirea atribu iilor, competen elor i responsabilit ilor între factorii implica i în
înfiin area, organizarea, func ionarea, gestionarea i exploatarea serviciilor
comunitare de utilit i publice i partajarea acestora pe baza principiului
descentraliz rii serviciilor publice, autonomiei locale, subsidiarit ii
i
propor ionalit ii;
• crearea cadrului i a instrumentelor necesare gestion rii eficiente a fondurilor de
investi ii necesare moderniz rii i dezvolt rii infrastructurii tehnico-edilitare
aferent serviciilor comunitare de utilit i publice;
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•
•
•
•

popularizarea procedurilor specifice i facilitarea accesului la resursele
financiare necesare acceler rii dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i
publice;
utilizarea eficient a resurselor - umane, materiale, financiare - disponibile,
proprii sau atrase;
transferul gradual al componentei de protec ie social din zona opera ional în
zona exclusiv a administra iei publice locale;
sus inerea efectiv i coerent , prin programe i politici adecvate, a reabilit rii,
moderniz rii i dezvolt rii la standarde UE a serviciilor comunitare de utilit i
publice, în special în zonele defavorizate, ca factor esen ial pentru men inerea i
înt rirea coeziunii economico-sociale.

9.4 OBIECTIVE I PRIORIT I PRIVIND DEZVOLTAREA
SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILIT I PUBLICE
Obiectivele, priorit ile i m surile de dezvoltare strategic sunt un rezultat al analizei
situa iei existente i al Analizei de poten ial (SWOT) al ora ului Tg. Neam , elaborate pe
baza datelor oficiale, furnizate de institu iile i autorit ile publice implicate precum i pe
baza strategiilor de dezvoltare local i planurilor existente la nivelul ora ului i jude ului .
Analiza SWOT pune în eviden problemele strategice cheie identificate în analizele
socio-economice, precum i modul în care acestea se condi ioneaz reciproc. In sintez
analiza SWOT ar putea fi formulat astfel: ora ul Tg. Neam beneficiaz de un num r de
oportunit i, pentru valorificarea c rora dispune de puncte tari importante, dar se i
confrunt cu un set de obstacole reprezentate de punctele slabe.
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9.4.1 OBIECTIVUL GENERAL PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLT RII SERVICIILOR COMUNITARE DE
UTILIT I PUBLICE LA NIVELUL ORASULUI TG. NEAMT
OBIECTIV GENERAL I OBIECTIVE SPECIFICE

OBIECTIV GENERAL
Cre terea gradului de
acces a popula iei ora ului
Tg.Neam la serviciile de
utilitate public în condi ii
de calitate la standarde
europene
i
costuri
suportabile

OBIECTIV SPECIFIC

OBIECTIV SPECIFIC

OBIECTIV SPECIFIC

OBIECTIV SPECIFIC

OBIECTIV SPECIFIC

Dezvoltarea i
modernizarea infrastructurii
serviciilor de utilitate
public , ca suport al
dezvolt rii economicosociale i cre terea calit ii
vie ii

Eficientizarea serviciilor
de utilitate public prin
retehnologizare,
descentralizare i aplicarea
principiilor economiei de
pia ;

Restructurarea
mecanismelor de protec ie
social
a
segmentelor
defavorizate ale popula iei
i reconsiderarea raportului
cost/calitate;

Aplicarea principiilor
dezvolt rii durabile prin
încurajarea tehnologiilor

Dezvoltarea capacit ii
administrative,
pentru
asigurarea promovarii si
implemen rii proiectelor
de investi ii
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Direc ii de ac iune:
Nr.
crt
1.

Priorit i
Dezvoltarea i modernizarea
infrastructurii

M suri
1.1. Înfiin area i gestionarea serviciilor de
utilitate public în condi iile prevazute de
legisla ia specifica în vigoare;
1.2. Modernizarea, retehnologizarea i
reabilitarea sistemelor în func iune;
1.3. Demararea unor proiecte de investi ii i
aplicarea unor scheme de finan are eficiente
a acestora prin
optimizarea acces rii
fondurilor financiare
interna ionale,
na ionale, locale, încheierea unor parteneriate
public-privat i intercomunitare;
1.4. Dezvoltarea capacit ii administrative
adecvate în vederea acces rii si utiliz rii
fondurilor europene
i
interna ionale,
gestion rii eficiente a fondurilor de investi ii
necesare
moderniz rii
i
dezvolt rii
infrastructurii tehnico-edilitare;

2.

Eficientizarea serviciilor
de utilitate public ;

2.1. Descentralizarea serviciilor de utilitate
public
i
cre terea
responsabilit ii
autorit ii locale cu privire la calitatea
serviciilor oferite popula iei;
2.2. Aplicarea principiilor economiei de pia
i reducerea gradului de monopol;
2.3. Implementarea sistemelor de m surare i
control pentru eviden ierea pierderilor i
întocmirea
corect
a
documentelor
financiare;
2.4. Retehnologizarea sistemelor cu grad
ridicât de uzur ;

3.

Asigurarea accesului
nediscriminatoriu la servicii
comunitare de utilit i
publice a tuturor categoriilor
sociale;

3.1. Înfiin area i extinderea serviciilor de
utilitate public astfel încât s se asigure o
repartizare echilibrat a acestora pe terioriul
ora ului i a localit ilor arondate;
3.2.
Restructurarea
mecanismelor
de
protec ie social a segmentelor defavorizate
ale popula iei;
3.3. Asigurarea unui raport cost/calitate optim
, corelat cu posibilit ile de suportabilitate a
costurilor de c tre popula ie;
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4.

Promovarea principiilor
dezvolt rii durabile

4.1. Incurajarea aplicarii tehnologiilor
nepoluante;
4.2. Modernizarea i reabilitarea cu prioritate
a sistemelor cu grad ridicat de uzur ;
4.3. Informarea i con tientizarea popula iei
privind necesitatea racord rii la servicii
comunitare de utilit i publice în vederea
cre terii gradului de confort i siguran a
s n t ii i reducere a polu rii mediului ;
4.4. Reducerea consumului i folosirea
ra ional a resurselor;
4.5. Promovarea utiliz rii surselor alternative
de energie;
4.6. Asigurarea unor facilit i fiscale pentru
utilizatori pentru modernizarea instala iilor i
echipamentelor învechite;

PRINCIPII / INTE SPECIFICE SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILIT
PUBLICE

I

PRINCIPII SPECIFICE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU AP
CANALIZARE I EPURARE A APELOR UZATE

Principiile specifice care stau la baza desf ur rii activit ilor specifice serviciului
de alimentare cu ap , canalizare i epurare a apelor uzate i care sunt parte integrant a
obiectivelor i intelor stabilite la nivel local i jude ean :
• securitatea serviciului ;
• tarifarea echitabil ;
• rentabilitatea, calitatea i eficien a serviciului ;
• transparen a i responsabilitatea public , incluzând consultarea cu patronatele,
sindicatele, utilizatorii i cu asocia iile reprezentative ale acestora ;
• continuitatea din punct de vedere cantit iv i calitativ ;
• adaptabilitatea la cerin ele utilizatorilor ;
• accesibilitatea egal a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale ;
• respectarea reglement rilor specifice din domeniul gospod ririi apelor, protec iei
mediului i s n t ii popula iei.
Alinierea la cerin ele Directivelor Europene
Calitatea apei potabile destinate consumului uman
Perioadele de tranzi ie ob inute de România pentru conformarea cu Directiva
98/83/CE, transpus prin Legea nr.458/2002, modificât i completat , sunt :
• pân la 31 dec 2010 :
pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide i mangan,
pentru localit ile cu peste 100.000 locuitori;
pentru oxidabilitate i turbiditate, pentru localit ile cu 10.000-100.000
locuitori;
pentru oxidabilitate, pentru localit ile sub 10.000 locuitori.
• pân la 31 dec 2015 :
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pentru amoniu, nitra i, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide i
mangan, pentru localit ile cu 10.000-100.000 locuitori;
pentru amoniu, nitra i, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu i
pesticide, pentru localit ile sub 10.000 locuitori.
Colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate din aglomer ri umane, precum
i a celor biodegradabile provenite de la anumite sectoare Industriale
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate or ene ti a fost transpus în
legisla ia româneasc prin H.G.188/2002:
• colectarea apelor uzate:
pân la 31 dec 2013 pentru aglomer ri cu mai mult de 10.000 locuitori
echivalen i;
pân la 31 dec 2018 pentru aglomer ri cu mai pu in de 10.000
locuitori echivalen i.
• epurarea i evacuarea apelor uzate or ene ti:
pân la 31 dec 2015 pentru aglomer ri cu mai mult de 10.000 locuitori
echivalen i;
pân la 31 dec 2018 pentru aglomer ri cu mai pu in de 10.000
locuitori echivalen i.

PRINCIPII SPECIFICE SERVICIULUI DE
SALUBRIZARE A LOCALIT ILOR
Principiile specifice care stau la baza activit ilor de gestionare a serviciilor de
salubrizare , în special pentru gestionarea de eurilor i care sunt parte integrant a
obiectivelor i intelor stabilite la nivel jude ean :
• Principiul protec iei resurselor primare – este formulat în contextul mai larg al
dezvolt rii durabile cu un accent deosebit pe utilizarea materiilor prime secundare ;
• Principiul m surilor preliminare se refer la aplicarea stadiului existent de
dezvoltare tehnologic în corela ie cu cerin ele de protec ia mediului i cu m suri
fezabile din punct de vedere economic;
• Principiul prevenirii stabile te o ierarhie în activit ile de management al de eurilor,
ierarhie care situeaz pe primul loc evitarea gener rii de eurilor, minimizarea
cantit ilor depozitate, tratarea în vederea valorific rii i în vederea elimin rii în
condi ii de siguran pentru mediu i san tatea popula iei.
• Principiul poluatorul pl te te corelat cu principiul responsabilit ii
produc torului
i cel al responsabilit ii utilizatorului necesit un cadru
legislativ i economic adecvat în a a fel încât costurile de management al
de eurilor s poat fi acoperite de generatorii de de euri ;
• Principiul substitu iei subliniaz nevoia de a înlocui materiile prime periculoase cu
materii prime nepericuloase, pentru a evita generarea de eurilor periculoase ;
• Principiul proximit ii stabile te c de eurile trebuie tratâte sau eliminate cât mai
aproape posibil de locul unde au fost generate ;
• Principiul subsidiarit ii stabile te c responsabilit ile s fie alocate la cel mai
sc zut nivel administrativ fa de sursa de generare, dar pe baza unor criterii
uniforme la nivel regional i na ional ;
• Principiul integr rii stabile te c activitatea de gestionare a de eurilor este o parte
integrant a activit ilor social-economice care le genereaz .
Urmare a procesului de negociere, România a ob inut urm toarele perioade de
tranzi ie pentru conformarea cu Directivele Europene :
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•

implementarea sistemului de colectare selectiv : 2004-2006- experimentare,
proiecte-pilot, con tientizare popula ie;
• extinderea colect rii selective la nivel na ional : 2007-2017;
• implementarea colect rii selective în zone mai dificile : 2017-2022 ( locuin e
colective, mediu rural dispersat, zone montane ).
Directiva 2004/12/CE , care modific Directiva 94/62/CE, transpus prin H.G
nr.621/2005, stabile te urm toarele obiective de reciclare pentru fiecare material de eu,
luând în considerare evaluarea ciclului de via
i analiza cost-beneficiu :
• Reciclarea a mimimum 60% pentru hârtie/carton i minimum 50 % pentru metal, din
greutatea fiec rui tip de material con inut în de eurile de ambalaj, pân la 31 dec.
2008;
• Reciclarea a minimum 15% pentru plastic i lemn, din greutatea fiec rui tip de
material con inute de eurile de ambalaj, pân la 31 dec.2011;
• Reciclarea a minimum 55 % din greutatea total a materialelor de ambalaj con inute
în de eurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticl i minimum 22,5% pentru
plastic, pân la 31 dec. 2013.
Directiva 1999/31/CE privind depozitarea de eurilor, transpus prin H.G .349/2005
prevede, în perspectiva anului 2016, o reducere a cantit ii de de eu municipal
biodegradabil depozitat pân la 35 % ( ca an de referin pentru raportarea reducerii
cantit ii de de eu biodegradabil a fost anul 2005 ).
Conform H.G. 448/2005, pân 31 dec.2008, rata medie anual de colectare
selectiv a DEEE, pe cap de locuitor, provenite de la gospod riile particulare, este de 4
kg, cu obiectiv intermediar : pân la 31 dec.2007, cel pu in 3 kg / locuitor.
Depozitarea de eurilor( H.G. 349/2005 ):
• Închiderea etapizat a depozitelor urbane necomforme, etapizat pân în 2017;
Închiderea spa iilor de depozitare din zona rural pân în iunie 2009 (pentru
comunele arondate zonei Tg. Neam ).

PRINCIPII SPECIFICE SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC LOCAL

Principiile specifice care stau la baza organiz rii i gestion rii serviciului de iluminat
public local al localit ilor trebuie s asigure satisfacerea cerin elor i nevoilor de utilitate
public ale comunit ilor locale i care fac parte integrant a obiectivelor i intelor stabilite
la nivel local i jude ean sunt :
• ridicarea gradului de civiliza ie, a confortului i a calit ii vie ii;
• cre terea gradului de securitate Individual
i colectiv în cadrul
comunit ilor locale, precum i a gradului de siguran a circula iei rutiere
i pietonale;
• punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice i
peisagistice ale localit ilor, precum i marcarea evenimentelor festive i
a s rb torilor legale sau religioase;
• sus inerea i stimularea dezvolt rii economico-sociale a localit ilor .

PRINCIPII SPECIFICE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU
ENERGIE TERMIC IN SISTEM CENTRALIZAT
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Principiile care stau la baza strategiei privind dezvoltarea , modernizarea i
eficientizarea serviciului public de alimentare cu energie termic :
• utilizarea eficient a resurselor energetice;
• dezvoltarea durabil a unit ilor administrativ-teritoriale;
• diminuarea impactului asupra mediului;
• promovarea cogener rii de înalt eficien
i utilizarea surselor noi i
regenerabile de energie;
• reglementarea i transparen a tarifelor i pre urilor energiei termice;
• asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la re elele termice i
la serviciul public de alimentare cu energie termic ;
• “un condominiu - un sistem de înc lzire”.

PRINCIPII SPECIFICE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Principiile specifice care stau la baza organiz rii de c tre autorit ile publice locale
a serviciilor de transport public local i care sunt parte integrant a obiectivelor i intelor
stabilite la nivel local i jude ean sunt :
• promovarea concuren ei între operatorii de transport, respectiv transportatorii
autoriza i, c rora li s-a atribuit executarea serviciului ;
• garantarea accesului egal i nediscriminatoriu al operatorilor de transport i al
transportatorilor autoriza i la pia a transportului public local ;
• garantarea respect rii drepturilor i intereselor utilizatorilor serviciului de transport
public local ;
• rezolvarea problemelor de ordin economic, social i de mediu ale localit ilor sau
jude ului ;
• administrarea eficient a bunurilor apar inând sistemelor de transport din
proprietatea unit ilor administrativ-teritoriale ;
• utilizarea eficient a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare
a serviciului de transport public local ;
• deplasarea în condi ii de siguran
i de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a
m rfurilor i a persoanelor transportate, precum i a bunurilor acestora prin poli e
de asigur ri ;
• asigurarea execut rii unui transport public local suportabil în ceea ce prive te tariful
de transport ;
• recuperarea integral al costurilor de exploatare, reabilitare i dezvoltare prin
tarife/taxe suportate de c tre beneficiarii direc i ai transportului, denumi i utilizatori
i prin finan area de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru
operatorii de transport i transportatorii autoriza i ;
• autonomia sau independen a financiar a operatorilor de transport i a
transportatorilor autoriza i ;
• sus inerea dezvolt rii economice a localit ilor prin realizarea unei infrastructuri de
transport moderne;
• satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale popula iei, ale personalului
Institu iilor publice i ale operatorilor economici pe teritoriul unit ilor administrativteritoriale prin servicii de calitate ;
• protec ia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului
de la bugetul local ;
• integrarea tarifar prin utilizarea unui singur tip de legitima ie de c l torie pentru
toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate ;
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•
•

dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe
permanente ;
consultarea asocia iilor reprezentative ale operatorilor de transport i/sau ale
transportatorilor autoriza i, precum i ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor i
strategiilor locale privind transportul public local i modalit ile de func ionare a
acestui serviciu.

10. MANAGEMENTUL SERVICIILOR
COMUNITARE DE UTILIT I PUBLICE
10.1 PRINCIPII GENERALE

Serviciile comunitare de utilit i publice sunt organizate la nivelul unit ii
administrativ-teritoriale în beneficiul locuitorilor acestora i func ioneaz sub conducerea
sau coordonarea, responsabilitatea i controlul autorit ii administra iei publice locale, în
baza unor reguli specifice: universalitate, continuitate, adaptabilitate, accesibilitate,
transparen .
La nivelulul ora ului Tg. Neam , Consiliul local i-a fundamentat politicile,
ini iativele, programele sau reformele locale privind serviciile comunitare de utilit i publice
pe urm toarele principii:
• unul din mijloacele de exprimare a autonomiei colectivit ilor locale îl reprezint
serviciile comunitare de utilit i publice, acestea fiind i un mijloc pu ernic de care
acestea dispun pentru a servi interesul general;
• serviciile comunitare de utilit i publice men in coeziunea social ; ele asigur
strângerea leg turilor de solidaritate dintre locuitori, evitarea ruperii leg turilor
sociale, datorit calit ii bunurilor pe care le furnizeaz popula iei i în particular
categoriilor defavorizate;
• serviciile comunitare de utilit i publice au o contribu ie esen ial la dezvoltarea
durabil a comunit ilor locale, contribuie la repartizarea echilibrat , echitabil
i
ra ional a resurselor disponibile pe teritoriul colectivit ii locale, in seama de
interdependen a dintre lumea urban
i lumea rural , dintre zonele cu activit i
agricole i cele cu activit i industriale;
• descentralizarea serviciilor comunitare de utilit i publice locale trebuie s respecte
principiile de coerent
i unitate în aplicarea politicilor publice, de coordonare i
solidaritate teritorial prin participarea activ a colectivit ilor locale la luarea
deciziilor cu privire la furnizarea/prestarea acestor servicii;
• gradul posibil i dorit de descentralizare depinde de factori ca structura teritorial ,
dimensiunea colectivit ilor locale i regionale, natura, importan a i dimensiunea
teritorial a serviciului, capacitatea efectiv a autorit ilor administra iei publice
locale i jude ene de a- i asuma sarcinile corespunz toare;
• oferta serviciilor comunitare de utilit i publice trebuie s fie fondat pe nevoile i
a tept rile colectivit ii i, în consecin , Consiliul local trebuie s ia în considerare
mai intâi popula ia vizat când stabilesc cea mai bun cale de a furniza serviciile de
care sunt responsabile.
In domeniul serviciilor comunitare de utilit i publice, se va stabili o delimitare clar
a competen elor i responsabilit ilor Consiliului local, printr-o definire echilibrat , coerent
i acceptabil a drepturilor i obliga iilor ce revin diferi ilor actorii implica i în
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furnizarea/prestarea serviciilor: autorit i publice - operatori - utilizatori. în definirea
responsabilit ilor autorit ilor administra iei publice locale se va inte seama de exigen ele
urm toare:
• apropierea serviciilor în raport cu utilizatorii;
• flexibilitatea operatorilor în a se adapta nevoilor i circumstan elor ap rute în
furnizarea/prestarea serviciilor;
• asigurarea indicatorilor de performan în ceea ce prive te calitatea, continuitatea,
eficacitatea, eficien a, serviciilor furnizate/prestate;
Consiliul local va garanta, în limita constrângerilor economice i bugetare,
continuitatea calitativ
i cantitativ a acelor servicii comunitare de utilit i publice
considerate esen iale pentru comunitea local în ansamblul lor: popula ie i agen i
economici (utilizatori persoane fizice i utilizatori persoane juridice).

10.2 LINII DIRECTOARE ADRESATE AUTORIT
LOCALE

II PUBLICE

Consiliul local al ora ului Tg. Neam este responsabil cu înfiin area , organizarea ,
coordonarea , monitorizarea, evaluarea i controlul serviciilor comunitare de utilit i publice
precum i adoptarea i definirea normelor locale privind aceste servicii.
Liniile directoare sunt :
• servicii adaptate nevoilor utilizatorilor;
• accesul utilizatorilor la informa ii i publicitate ;
• simplificarea administrativ a serviciilor ;
• modul de tratare a peti iilor utilizatorilor;
• participarea utilizatorilor la gestiunea serviciilor comunitare de utilit i publice .

10.3 FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIILOR COMUNITARE
DE UTILIT I PUBLICE
Consiliul local al ora ului Tg. Neam trebuie s asigure punerea în practic a unei
gestiuni eficace , performante i durabile , orientat asupra rezultatelor , determinate de o
evaluare periodic i public a performan elor operatorilor bazat pe un sistem adecvat de
informare i culegere de date privind serviciile furnizate / prestate i nevoile popula iei.

Finan are

Finan area cheltuielilor curente pentru furnizarea / prestarea serviciilor de utilit i
publice i pentru între inerea , exploatarea i func ionarea sistemelor aferente se
realizeaz pe criterii economice i comerciale ; mijloacele materiale i financiare necesare
desf ur rii activit ilor specifice fiec rui serviciu sunt asigurate prin bugetele de venituri i
cheltuieli ale operatorului , respectiv al Consiliului local .
Func ie de tipul serviciului , de loc , de modalitatea de gestiune , sunt posibile diferite
tipuri de finan are a serviciilor pe baza principiului ,, beneficiarul pl te te “ : prin tarif/pre ,
impozit , taxe speciale de tipul ,, poluatorul pl teste “ , prin subven ii sau prin combina ii
ale acestora .

Modernizare i inovare

Operatorii serviciilor împreun cu Consiliul local au obliga ia de a dezvolta i
moderniza infrastructura tehnico-edilitar aferent fiecarui serviciu public, prin adaptarea
la realit ile i cerin ele actuale, cât i prin promovarea unor tehnici i tehnologii
compatibile cu condi ionalit ile impuse de protejarea mediului înconjur tor i a s n t ii
popula iei .
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10.4 GESTIUNEA SERVICIILOR

Consiliul local trebuie s asigure punerea în practic
a unei gestiuni eficace ,
performante i durabile , orientat asupra rezultatelor .
Func ie de natura i starea serviciului , de necesitatea asigur rii celui mai bun
raport pre /calitate , de interesele actuale i de viitor ale ora ului, precum i de m rimea i
complexitatea sistemelor de utilit i publice , autorit ile locale vor adopta una dintre
modalit ile de gestiune a serviciilor comunitare de utilit i publice , i anume : gestiunea
direct sau delegarea de gestiune .
Serviciile comunitare de utilit i publice vor fi adaptate la formele de gestiune i la
modul de finan are care s
in
cont i de efectele induse de activitatea
furnizat /prestatat în ceea ce prive te solidaritatea social , protec ia mediului i
amenajarea teritoriului .
Bunurile din proprietatea public sau privat ale unit ii administrativ teritoriale ,
utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilit i publice pot fi date în administrare
i exploatare operatorilor prin gestiune direct sau pot fi concesionate unui operator , ca
urmare a exercit rii gestiunii delegate .
Indiferent de modalitatea de gestiune adoptat , desf urarea activit ilor specifice
oric rui serviciu public se realizeaz în baza unui regulament al serviciului i al unui
caiet de sarcini , unde sunt stabili i în mod obligatoriu Indicatorii de performan privind
cantitatea i calitatea serviciului, cât i modul de evaluare / cuantificare a acestora .
Pentru furnizarea / prestarea unor servicii publice performante , rentabile din punct
de vedere economico-financiar , Consiliul local are obliga ia de a lua deciziile optime de
gestiune a acestora .
O serie de constrângeri de ordin economico-financiar , institu ional , de ordin
investi ional
i de atragere a resurselor financiare externe cât i de obligativitatea
furniz rii /prest rii serviciilor de c tre operatori licentia i /autoriza i justific orientarea
autorit ii locale în luarea deciziilor de a adopta ca modalitate de gestiune , sistemul de
delegare a gestiunii prin concesiune .
Alt op iune de gestionare ar pu ea fi implicarea în sfera serviciilor publice locale a
capitalului privat prin contracte de delegare de gestiune prin parteneriat public - privat
, solu ie ce prezint urm toarele avantaje :
• concentrarea capitalului pe termen lung în sfera serviciilor ;
• concuren
într-un domeniu caracterizat în general monopolist, ceea ce ar
determina cre terea calit ii ;
• sc derea presiunii financiare pe bugetul local ;
• cre terea eficien i economice în operare .
Implicarea capitalului privat în investi ii din sfera serviciilor de utilit i publice ,în
principal prin aranjamente de tipul Construie te – Opereaz –Transfer (BOT) , se poate
realiza pentru reabilitarea /extinderea i construirea infrastructurii din domeniul apei i
apelor uzate , gestion rii de eurilor , asigurarea energiei termice .
Cadrul legislativ actual sus ine implicarea capitalului privat în realizarea de investi ii
în domeniul utilit ilor publice, acordând autorit ilor locale posibilitatea de concesionare
de servicii./lucr ri , prin care concesionarul prime te dreptul de a exploata rezultatul
serviciilor /lucr rilor executate , preluând i cea mai mare parte a riscurilor aferente
realiz rii i exploat rii serviciilor/lucr rilor respective ( acordarea dreptului de operare pe o
anumit perioad ) .
Prin aplicarea reformei manageriale i administrative la nivelul serviciilor de utilit i
publice se urm re te reducerea num rului operatorilor locali i sprijinirea form rii de
societ i cu capacitate managerial
i financiar pu ernic . Foarte important este ca
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mesajul Consiliului local cu privire la modul de selec ie a partenerilor în cazul deleg rii de
gestiune , s fie transparent , riguros , profesionist , cu respectarea strict a legisla iei ,
vizând promovarea partenerilor pu ernici din punct de vedere tehnico-economic .
In luarea deciziilor privind sistemul de gestiune a serviciilor este necesar ca
evaluarea performan ei s devin un criteriu principal deorece este un mijloc de a corela
rezultatele cu nevoile cet enilor , de evaluare a impactului produs
i a raportului
pre /calitate , de a garanta INformarea utilizatorilor cât i participarea acestora la stabilirea
strategiilor i garantarea transparen ei ac iunii publice .
Este obligatorie aplicarea de c tre Consiliul local a sistemelor de analiz
comparativ în procesul de monitorizare a performan ei gestiunii i aducerea la cuno tin a
public a rezultatelor ob inute i a m surilor propuse .
Tabel 10.1: Detalii privind modalitatea de gestiune a serviciilor comunitare de
utilit i publice
Nr
crt

1.
2.
2.1
3.
4.
5.
5.1
5.2

Categoria
Modalitatea
serviciului
de gestiune
comunitar de
direct
gestiune
utilit i publice
delegat
x
serviciul
de
i
alimentare cu ap
canalizare
serviciul
de
x
salubrizare
gestionarea
x
de eurilor stradale
serviciul de iluminat
x
public local
x
serviciul
de
alimentare cu energie
termic
serviciul de transport public local
transport
cu
x
autoturisme în regim
de taxi
transport public local
x
de persoane
prin
curse
regulate speciale

Operatorul
serviciului

Hot rârea
Consiliului
Local

Nr.
contract

Durata
contractului

S.C.Acvaterm
SA

-

-

-

S.C.Acvaterm
SA
SC Eurosal
SRL
Prim ria
Tg.Neam
S.C.Acvaterm
SA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cf. tabel
anexa nr. 1

-

-

-

Prim ria
Tg.Neam

-

-

-

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

In cazul ora ului Tg. Neam solu ia optim pentru gestionarea serviciilor comunitare de
utilit i publice este gestiunea delegat .

10.5 COOPERAREA INTERCOMUNITAR
Consiliul local trebuie s foloseasc formele de cooperare intercomunitar existente
, în special în cazul în care cooperarea între colectivit i constituie condi ia necesar
pentru furnizarea eficace a unui serviciu , în cazuri impuse de m rimea unei colectivit i i
/sau capacitatea financiar în raport cu dimensiunile i costul serviciului în cauz .
Cu ocazia cre rii unei asocia ii intercomunitare , viitorii asocia i trebuie s
stabileasc un plan financiar in care s fie justificat suma capitalului social .Finan area
structurilor de cooperare intercomunitar trebuie s aib un anumit grad de stabilitate i s
fie în general asigurat prin capitalul propriu , prin pre uri i tarife pl tite de utilizatori , prin
cotiza iile anuale ale asocia iilor i prin recurgerea la împrumuturi i la diverse subven ii .
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Asocia ii de dezvoltare intercomunitar la care ora ul Tg. Neam are calitatea de
asociat :
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ,, AQUA NEAM ”- jude ul Neam - HCL
Tg.Neam nr. 31/18.04.2008
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar ,, ECONEAM ”- jude ul Neam - HCL
Tg.Neam nr. 41/18.04.2008
- Consiliul Local al ora ului Targu Neam in asociere cu Consiliile Locale ale
comunelor Ghindaoani, B l te tii, Grumzasesti, Brusturi si Dr g ne ti pentru realizarea
proiectului de investi ii Ecomanagement Targu Neam – Phare CES 2005 – HCL
Tg.Neam nr. 94/14.08.2007
-

10.6 GESTIUNEA PERFORMAN EI
Evaluarea performan ei va deveni criteriul principal în baza c ruia se iau decizii
privind sistemul de gestiune a serviciilor i de elaborare a unor m suri strategice locale
de dezvoltare a acestor servicii .
Vor fi vizate, prin controale administrative, nivelul de îndeplinire a indicatorilor de
performan asuma i i modul de realizare a obiectivelor stabilite .
Criteriile utilizate la evaluarea performan ei trebuie s fie cuantificabile , precise ,
fiabile, s fie cunoscute înainte de a genera mecanisme de adaptare inadecvate .

11 REORIENTAREA POLITICII DE TARIFARE I FINAN ARE A
ACTIVIT ILOR OPERA IONALE I A INVESTI IILOR
AFERENTE SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILIT I
PUBLICE
11.1 CONSIDERA II GENERALE

Aceast sec iune prezint modul de abordare a celor mai importante probleme ale
sectorului i criteriile de stabilire a priorit ilor, i anume:
• preg tirea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investi ii aferente
serviciilor comunitare de utilit i publice;
• abordarea i limit rile privind finan area;
• abordarea i limit rile privind stabilirea tarifului;
• abordarea i limit rile privind problemele fiscale;
• abordarea i limit rile privind subven iile pentru serviciile comunitare de
utilit i publice;

11.2 ANALIZA NECESARULUI DE INVESTI II

Necesarul de investi ii aferent infrastructurii tehnico-edilitare a unit ii administrativteritoriale se fundamenteaz prin studii de fezabilitate, elaborate i aprobate potrivit legii
de c tre Consiliul local în subordinea/coordonarea c ruia func ioneaz serviciile
comunitare de utilit i publice.
Stabilirea necesarului de investi ii trebuie s cuprind urm toarele etape:
• analiza situa iei existente a serviciilor comunitare de utilit i publice i a
necesit ilor obiective ale comunit ilor locale;
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•

elaborarea i aprobarea unor strategii proprii, locale, privind dezvoltarea
serviciilor comunitare de utilit i publice;
• identificarea obiectivelor de investi ii necesare la nivelul fiec rei comunit i
locale;
• prioritizarea obiectivelor de investi ii;
• identificarea resurselor - umane, materiale i financiare - necesare pentru
realizarea proiectelor;
• elaborarea i aprobarea studiilor de fezabilitate.
Metodologia de identificare a resurselor pentru finan area necesarului de investi ii
va respecta urm toarele:
• tarifele serviciilor pot fi majorate, în corelare cu rata de suportabilitate, astfel
încât nivelul facturii s nu duc la dep irea acesteia;
• nivelul maxim al resurselor financiare proprii (surse directe pentru investi ii
rezultate din cre terile de tarif, împrumuturi ce pot fi contractate luând în
considerare costurile ramburs rii, participarea sectorului privat considerând
rentabilitatea capitalului investit, etc.) va fi calculat pe baza resurselor
generate de cre terile tarifare;
• deficitul financiar - reprezentând valoarea aferent volumului de investi ii
neacoperit - va fi finan at din urm toarele surse :
• fonduri comunitare;
• surse de la bugetul local;
• surse de la bugetul de stat;
• împrumuturi.
Consiliul local trebuie s realizeze o analiz diagnostic a situa iei existente, s
evalueze nivelul necesarului investi ional i structura institu ional la nivel local pentru ca
toate serviciile comunitare de utilit i publice s respecte angajamentele României fa de
UE.
Analiza la nivel local va fi realizat prin consultarea tuturor factorilor implica i
însfera serviciilor comunitare de utilit i publice, respectând atât principiul comunitar al
"parteneriatului", cât i Legea nr. 52/2003 privind transparen a decizional în administra ia
public .
Consiliul local împreun cu operatorii de servicii vor elabora i aprob un Plandirector pentru fiecare sector al serviciilor comunitare de utilit i publice, în care s
identifice necesit ile investi ionale, s le prezinte coerent sub form de proiecte i s le
atribuie un grad de prioritate, pe baza unor criterii de evaluare i selec ie adoptate în
conformitate cu Normele metodologice privind criteriile de evaluare i selec ie a
obiectivelor de investi ii publice aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr.
980/2005.
Elaborarea Planului-director trebuie s se realizeze in conformitate cu prevederile
legisla iei în vigoare i inând cont de programele privind dezvoltarea economico-social a
unit ilor administrativ-teritoriale, de planurile de amenajare a teritoriului i de planurile de
urbanism.
Proiectele de investi ii publice de interes jude ean vor fi coordonate de c tre
Consiliul Jude ean Neam , iar cele cu o abordare regional vor face obiectul colabor rii cu
Agen ia de Dezvoltare Regional Nord-Est .
Strategia este concepu pe termen lung , cu orizont de timp pân în anul 2020 i
st la baza fundament rii , elabor rii i implement rii Planului multianual de dezvoltare a
serviciilor comunitare de utilit i publice , care se coreleaz cu Planul Jude ean de
Dezvoltare i Programul Opera ional de Mediu .
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11.2.1 SERVICIUL DE ALIMENTARE CU AP , CANALIZARE I
EPURARE A APELOR UZATE
EVALUAREA NECESARULUI DE INVESTI II PENTRU
ALIMENTAREA CU AP ,COLECTAREA I EPURAREA APEI UZATE ,
PERIOADA 2007-2020 , LA NIVELUL ORA ULUI TG. NEAM

Dezvoltarea sistemului de alimentarea cu ap în ora ul Tîrgu Neam pe
termen mediu si lung
Problematica dezvolt rii sistemului de alimentare cu ap si canalizare în ora ul
Tg. Neam este legat de o zon de operare care include ora ul Tîrgu Neam i 11
comune din preajm , arondate sistemului de alimentare Tîrgu Neam . Aceast zon este
deservit de un operator de servicii i are ca surs de ap brut : sursele de ap de
adâncime Lunca i Preu e ti caracterizate ca având ap suficient i conform din punct
de vedere calitativ.
Se are în vedere ca pe termen mediu i lung s se asigure realizarea de proiecte
de investi ii care s asigure realizarea intelor stabilite pentru conformarea cu Directivele
europene i cu planurile i strategile locale /jude ene/regionale i na ionale .
Pentru respectarea termenelor int
i anume : anul 2015 - asigurarea de ap
destinat consumului uman pentru popula ia din ora ul Tg. Neam i localit ile aferente
sistemului i anul 2018 - termen int pentru asigurarea colect rii i epur rii apelor uzate.,
trebuiesc implicate eforturi sus inute din partea autorit ii locale i a autorit ilor de la nivel
jude ean .
Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman are ca scop protejarea
s n t ii popula iei de efectele oric rui tip de contaminare i asigurarea calit ii apei
destinate consumului uman. Datorit costurilor foarte mari de implementare a Directivei sa solicitat i ob inut o perioad de tranzi ie pân în 2015 pentru realizarea conform rii.
Perioada de tranzi ie ob inut :
pân la 31 decembrie 2010:
pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide, mangan pentru
localit ile cu popula ie peste 100.000 locuitori;
pentru oxidabilitate i turbiditate pentru localit ile cu popula ie
cuprinsa intre 10.000 si 100.000 locuitori;
pentru oxidabilitate pentru localit ile sub 10.000 locuitori;
pân la 31 decembrie 2015:
pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si
mangan pentru localit ile cu popula ie cuprinsa între 10.000 si
100.000 locuitori;
pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu
simpesticide pentru localit ile sub 10.000 locuitori.
In Master Planul alimentare cu ap i canalizare jude ul Neam se propune pentru
zona Tg. Neam urm toarea strategie de dezvoltare .
Din punct de vedere strategic se urm reste pentru ora ul Tîrgu Neam aplicarea
alternativei privind implementarea în mod prioritar în prim faz , a unor proiecte
investi ionale prin care s se asigure i s se îmbun t easca sistemul de alimentare cu
ap existent prin reabilitarea i modernizarea acestuia , urmând ca în faza a dou s se
realizeze proiecte de extindere a sistemului pentru a acoperi aproape întreaga popula ie
din zon .
De aceea, principala investi ie pentru ora va fi orientat spre reabilitarea sistemului
existent, luând imediat m surile necesare (m suri necesare pentru men inerea în
func iune a instala iilor pân la sfâr itul duratei de via ) i un program pe termen lung de
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înlocuire i modernizare (înlocuirea progresiv a p r ilor vechi ale re elei i facilit i care s
ating finalul duratei de func ionare, protejarea resurselor de ap , sistem SCADA).
O alt parte a investi iei va acoperi extinderea re elei existente pentru conectarea
aproape a întregii popula ii la sistemul public de ap .
Pân în anul 2015 ( Faza 1) se prev d dezvoltarea proiectelor integrate în
domeniul apei împreun cu m surile aferente sectorului de ap uzat pentru celelalte
aglomer ri umane. Programul de înlocuire i îmbun t ire se extinde prin Faza 1 i Faza 2
pân în 2037.
In comunele Agapia, B l te ti, Grum ze ti i Vân tori Neam , multe sate sunt
conectate la sistemul Tîrgu Neam , acestea necesit p strarea clorin rii, rezervoarelor i
sta iilor de pompare, extinderea re elei i bran area locuin elor individuale.
Localit ile Lunca i Nem i or din comuna Vân tori Neam , f r re ele de ap , vor fi
conectate la Vân tori Neam prin conductele principale i vor fi realizate rezervoare, re ele,
bran ri ale locuin elor individuale.
Localitatea M n stirea Neam din comuna Vân tori Neam i comunele Brusturi,
Dr g ne ti i Petricani care nu au sisteme de alimentare cu ap vor fi alimentate din surse
locale, vor fi realizate clorinarea, conductele principale, sta iile de pompare, i rezervoare,
re ele i bran ri ale locuin elor.
Comuna Ghind oani, care nu are sistem de alimentare cu ap , va fi conectat la
B l te ti printr-o conduct principal , vor fi realizate o sta ie de pompare i rezervor, re ea
i bran ri ale locuin elor.
In comunele R uce ti i Timi e ti, multe sate sunt conectate la sistemul Preu e ti,
localit ile Timi e ti i Zvor ne ti sunt alimentate de RAJAC Ia i. Toate necesit p strarea
clorin rii, rezervoarelor i sta iilor de pompare, extinderea re elei i bran area locuin elor.
Localit ile Oglinzi, S vine ti i Dumbrava care nu au sistem de alimentare cu ap vor fi
conectate la sistemul Preu e ti prin conducte principale, vor fi realizate sta ii de pompare i
rezervoare, re ele i bran ri ale locuin elor.
In Planul de Dezvoltare Urban 2007-2016 a ora ului Tîrgu Neam sunt prezentate
proiectele de extindere i modernizare a infrastructurii din domeniul apei i apei uzate la
nivelul ora ului , proiecte ce sunt corelate i cu propunerile din Master Planul alimentare
cu ap i canalizare jude ul Neam .
Prin Master Plan se propune finan area prin Fonduri Structurale a unor proiecte pe
termen mediu , ce vizeaz rezolvarea unor m suri prezentate în tabelul nr. 11.1
Tabelul nr. 11.1
Aglomerarea
M suri
Descriere
Justificare
Cost (euro)
Net
Total (A)
per
capital
Tg. Neam

Extindere
i
înt rire/reabilitare a
sta iei de epurare
existente
Tg.
Neam .

Reabilitarea a 4,8
km
re ea
de
canalizare în Tg.
Neam i extindere
ap
uzat
13,2
Km.
42,5 km re ea nou
de
ap
uzat
Vân tori
Neam ,
humule ti (7,0 Km
construc ie
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Extindere
sta ie
existent
pentru o
capacitate de 30.000
p.e.
(capacitate
curent
de 17.000
p.e.), îmbun t irea
tratamentului ter iar
pentru
cerin ele
tratamentului
apei
uzate.
Aceast
m sur
include
extinderea de noi
construc ii: bazine de
aerare,
instala ia
aerob
i anoxic ,
instala ia de dozare
fosfor
i
a
echipamentului
electric i mecanic.

Linia

gravita ional

Conectarea
Aglomer rii Tg.
Neam
IN
propor ie
de
100%.

Reducerea
desc rc rilor de
solven i IN Râul
Ozana.
Ameliorarea
calit ii apei!
Conform
Directivei
91/271/EEC
tratarea
apei
uzate.
100% rata de
conectare
a
ora ului
Tg.
Neam .

3.591.993

4.504.359

175

10.591.951

13.282.307

515
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inferioar )
i
Blebea 1,6 Km
(conduct
principal )
Humule ti 1,85 Km
–
conduct
principal
Humule ti
–
Blebea

Sta ie de pompare
la N-E de Blebea la
2,3 Km linia de
presiune
Tg.
Neam a Sta iei de
epurare ape uzate.

Total

-

Vân tori Neam –
Humule ti i Sta ie
de pompare de la
Humule ti la Blebea.

O nou
Sta ie de
pompare la Blebea,
2,3 Km linia de
presiune.

-

Conectarea
stabilit pentru
satisfacerea
nevoilor pân în
2015 la Sta ia
de epurare ape
uzate.
Stabilirea
conec iunilor
Blebea,
Humule ti
i
Vân tori Neam
la SEAU pân
Iîn2015.

-

603.750

757.103

29

372.500

467.115

18

15.160.194 19.010.884

737

Sursa :Prim ria ora ului Tg.Neam

Pentru aria Tg. Neam se propun prin Master Plan urm toarele investi ii prioritare cu
finan are prin Fondurile de coeziune.
- reabilitarea/modernizarea echipamentului electro – mecanic de la Sta ia de
pompare Lunca i a echipamentului de clorinare Lunca, care urmeaz a fi reinnoit.
-reabilitare Rezervor de ap Batalion (ziduri, conducte, SCADA) i rezervor de ap
Cetatea (reînnoit).
-reabilitarea re elei de alimentare cu ap pe o lungime total de 6 Km , prin
înlocuirea p r ilor din re ea de azbociment.si extinderea acesteia cu 5 Km pentru noi
conexiuni la cas
In tabelul nr. 11.2 este prezentat prognoza principalilor indicatori pe perioada
2008-2037
Tabel 11.2 Evolutia principalilor indicatori pentru perioada 2008-2037-prognoza
Zona deservit
Indicator
2008
2012
2015
2018
2037
Tg. Neam
Popula ia
Nr. locuitori
70.819
70.764
.70.705
70.622
67.905
Conectare la re eaua de ap
%
32%
53%
70%
85%
100%
Conectare la canalizare
%
42%
70%
98%
98%
100%
Consum de ap
l/c/z
110
110
110
110
110
Cantitate total de ap vandut
Milioane m3/a
1,240
2,014
2,682
3,252
3,682
Evolu ia cantit ii de ap uzat generat
Sursa : Master Plan

Milioane m3/a

0,708

1,166

1,677

1,695

1,814

Investi ii
Investi iile generale necesare pentru extinderea i reabilitarea adecvat a
sistemelor de furnizare a apei i canalizare în ora ul Tg. Neam , pe termen mediu i lung ,
conform previziunilor i prognozelor din Master Plan, pot fi rezumate dup cum urmeaz :
Tabel nr. 11.3 Valoarea investitiilor pe termen mediu si lung
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Zona deservit
Tg. Neam

Investi ii
Milioane euro

Sursa : Master Plan

Ap
63,004

Ap uzat
20,411

Total
83,415

Investi iile prezentate mai sus includ for a major , supervizarea lucr rilor,
publicitatea i organizarea de antier.
Investi ia total pentru extinderea i reabilitarea sistemelor de ap i canalizare
din jude ul Neam se ridic la circa 1,242 milioane euro, corespunz tor valorii de 2.220
euro pe cap de locuitor - cu referire la popula ia care va beneficia de servicii de ap în
zonele urbane în cursul anului 2015 i la popula ia care va beneficia de servicii de
canalizare în zonele rurale, în cursul anului 2037.
Costurile pe cap de locuitor pentru Tg. Neam , pe termen mediu si lung , sunt
prezentate în tabelul urm tor:
Tabel 11.4
Zona deservit
Total investi ii/cap de locuitor
Tg. Neam
euro
826
Sursa : Master Plan

Costuri de operare i între inere
Costurile de operare i între inere se bazeaz pe datele furnizate de operator pentru
anul 2007 i sunt proiectate pe o baz anual , conform programului de implementare a
Master Plan-ului pentru perioada 2008-2037.
O prognoza a cre terilor componentelor pre urilor (cre terea cumulat în termeni
reali, în compara ie cu 2007) este prezentat în tabelul urm tor:
Tabelul 11.5 :Cre terea cumulativ în termeni reali a componentelor costurilor comparativ
cu anul 2007
Cre terea în termeni reali
2008 2012 2015 2018 2037
Factorul de crestere pentru costurile legate de energie 1.07 1.33 1.49 1.61 2.34
Factorul de crestere pentru costurile legate de costurile 1.03 1.13 1.18 1.22 1.47
materialelor
Factorul de crestere pentru costurile legate de costurile 1.07 1.34 1.57 1.85 4.69
salariale
Sursa : Master Plan

Evolu ia prognozat a costurilor de operare i întretinere în termeni reali rezultate
pentru întregul sistem de ap în ora ul Tg.Neam este cuprins în urmatorul tabel:
Tabelul 11.6 Cre terea în termeni reali a a costurilor de operare i între inere a sistemului
de furnizare a apei în ora ul Tg. Neam
Zona
Operare si
2008
2012
2015
2018
2037
deservit
întretinere -Ap
Tg. Neam Euro
593.933 890.541 1.548.222 1.705.450 2.369.197

Sursa : Master Plan

Dezvoltarea costurilor de operare i între inere în termeni reali rezultate pentru
întregul sistem de ape uzate în ora ul Tg. Neam este cuprins în urmatorul tabel:
Tabelul 11.7 Cre terea în termeni reali a a costurilor de operare i între inere a serviciilor
referitoare la ape uzate în ora ul Tg. Neam
Zona
Operare si între inere
2008
2012
2015
2018
2037
deservit
-Ap uzat
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Tg. Neam

Sursa : Master Plan

Euro

195.790 249.832 861.014 911.188 1.340.451

Detalii privind costurile de operare i între inere prognozate pentru activit ile
specifice sectorului ap i ape uzate sunt prezentate în detaliu în cadrul Master Planului
Structura financiar
Un element important îl constituie structura de finan are a proiectelor de investi ii
care vor fi incluse în aplica ia pentru fondurile de coeziune.
Conform Programului Opera ional Sectorial de Mediu (SOP Environment), structura
de finan are a diferen ei de finan are este urm toarea:
Foduri de coeziune din partea U.E. – 85%;
Contribu ia bugetului statului – 10 – 13%;
Contribu ia bugetului local – 2-5%.
Structura de finan are a investi iilor propus în Master Plan pentru ora ul Tg. Neam
este prezentata în tabelul urm tor:
Tabelul 11.8 Structura de finan are
Structura de
Diferen a de
Structura de Finan are
finan are
finan are
Fonduri de
Buget
Bugete
Operatorul
Coeziune
de Stat
locale
Regional
Tg. Neam
92,3%
78,5%
12,0%
1,8%
7,7%
Sursa : Master Plan

Foarte important este în cazul implement rii proiectelor principiul solidarit ii
pentru a ob ine o dezvoltare durabil pe termen lung Aceasta înseamn c ora ele mai
mari ar trebui s primeasc granturi mai mari pentru investi ii, dar pe termen lung vor
trebui, prin veniturile generate de propriile sisteme de ap
i canalizare, s acopere
costurile sistemelor de ap i canalizare din zona rural i comunit ile mai mici, precum i
o parte lor din împrumutul de co-finan are al acestora.
Consiliul local al ora ului Tg. Neam i-a propus un portofoliu de proiecte de
investi ii privind serviciul de alimentare cu ap i canalizare care este prezentat în Anexa
nr.3.
In anexele nr. 4-8 se prezint h r ile cu sistemele de alimentare cu ap , colectare
i epurare ape uzate existente i propuse a se realiza la nivelul ariei de operare Tg.Neam
.

11.2.2 SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALIT

ILOR

Dezvoltarea sistemului de gestionare integrat a de eurilor municipale la nivelul
ora ului Tg.Neam are în vedere asigurarea unei infrastructuri moderne pentru gestionarea
tuturor fluxurilor de de euri , specific activit ilor de colectare selectiv , transport i
transfer a de eurilor i de valorificare i eliminare a acestora.
Aceste aspecte se vor realiza prin implementarea proiectului Phare CES prin care
se urmareste a se rezolva probleme legate de managementul integrat al de eurilor
municipale i a unor investi ii în completare , dezvoltate prin implementarea unui proiect la
nivel jude ean finan at prin POS Mediu , investi ii prevazute în documentul strategic
jude ean Master Plan Sistem Integrat de Gestionare a de eurilor Jude ul Neam .
În Master Plan a fost definit Zona 3 Tg. Neam format din ora ul Tg. Neam
împreun cu înc 11 comune.
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Aria de deservire aferent ,, Zonei 3 -Tg. Neam ’’ este alc tuit din : Tîrgu
Neam , Pipirig, B l te tii, Agapia, Vîn tori Neam , Ghindaoani, Grumaz ti, Dr g ne ti,
Brusturi, Râucesti,Timise ti, Urecheni, Pastraveni, Tibucani, Razboieni, Tupilati,Petricani
Dezvoltarea sistemului de gestionare a de eurilor municipale pe teremen mediu i
lung
Principalele op iuni tehnice de gestionare a de eurilor municipale solide se refer
la:
Colectarea în amestec i separat a de eurilor menajere;
Colectarea de eurilor voluminoase;
Colectarea de eurilor periculoase menajere;
Transportul i transferul de eurilor menajere i asimilabile;
Sortarea de eurilor colectare separat;
Tratarea de eurilor biodegradabile muncipale;
Depozitarea de eurilor;
Închiderea depozitului neconform .
In ceea ce prive te fluxurile speciale de de euri, altele decât de eurile muncipale,
se va avea în vedere gestionarea de eurilor din construc ii i demolari i gestionarea
n molurilor rezultate de la sta iile de epurare ora enesti.

Op iuni tehnice de gestionare a de eurilor municipale

Colectarea de eurilor municipale :

Se prevede ca sistemul de colectare separat va cuprinde:
colectare specializat a de eurilor de ambalaje, în cea mai mare parte
prin depunerea voluntar a ambalajelor menajere, cu separarea celor
din sticl (din motive tehnice, sticla va fi colectat exclusiv prin aport
voluntar);
colectare specializat a de eurilor biodegradabile, cu excep ia celor
din mediul rural;
colectare clasic (reziduuri menajere).
• Colectarea separat a de eurilor de ambalaje se va realiza:
• “din u în u ” - pubele sau saci;
• prin aport voluntar – puncte de colectare.
• De eurile de ambalaje colectate separat vor fi tratate în sta ii de sortare.
Op iunea tehnic propus de Asisten a Tehnic în Master Planul Sistem Integrat de Gestionare a de eurilor Jude ul Neam , privind
sistemul de colectare a de eurilor menajere .
Recomandarea privind sistemul de colectare a de eurilor depinde de anumite
criterii, de exemplu structura zonei de colectare (urban , rural ), costurile sistemului de
colectare,
num rul de persoane deservite de pubela/container, cantitatea de de euri generat de o
persoana, frecven a de colectare – zilnic, la fiecare dou zile, s pt mânal, starea str zilor
i
a drumurilor, etc.
Sunt propuse urm toarele sisteme de colectare a de eurilor menajere .
zona blocuri
Se recomand colectarea de eurilor reziduale în puncte de colectare amplasate în
zona
blocurilor (– bring sistem). în cazul acestor puncte de colectare, de eurile vor fi colectate
în containere de 1.1 m³.
zona case individuale
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Fiecare gospod rie individual din ora va fi dotat cu o pubel de 120 l pentru
colectarea de eurilor reziduale.
Frecven a de colectare a de eurilor
Se propune ca frecven a de colectare a de eurilor reziduale sa fie de 1 maxim 2 ori pe
s pt mâna.
-Zona rural aferent ora ului Tg. Neam
Case individuale
Pentru c starea drumurilor i a caselor difer , de exemplu în unele sate , casele se
g sesc foarte aproape de strad /drum fiind imposibila implementarea sistemului – Puncte
de colectare stradal (sistem) – care ar fi preferat pentru a reduce costurile de investi ii si
de colectare (colectarea de eurilor prin sistemul de pubele la case este mult mai
costisitoare decât punctele de colectare stradala). Astfel, se recomand urm toarele
optiuni:
1) In cazul în care condi iile existente permit utilizarea containerelor de 1.1 m³, se
recomand amplasarea acestor tipuri de containere la strada principala/drumul principal.
Cet enii trebuie s duc de eurile la punctul de colectare.
2) In cazul în care condi iile existente nu permit utilizarea containerelor de 1.1 m³, nu
exist spa iu pentru amplasarea containerelor în apropierea str zii principale sau în zona
rural în prezent se implementeaza sistemul din poart în poart /la rigol , fiecare casa va
fi dotat cu o pubel de 120 l pentru colectarea de eurilor.
Frecven a de colectare a de eurilor
Având în vedere costurile ridicate de colectare în zonele rurale (densitate/cantitate
redus de de euri, distante mari), faptul ca de eurile din zona rural au un con inut redus
de materie biodegradabila, se propune ca frecven a de colectare în aceasta zona sa fie de
o dat pe s pt mâna.
Op iunea tehnic propus de Asisten a Tehnic în Master Planul Sistem Integrat de Gestionare a de eurilor Jude ul Neam , privind
sistemul de colectare selectiv a de eurilor .
Se propune implementarea urm torului sistem de colectare separat :
Zona de blocuri
Sistemul propus de colectare separat const într-un sistem de colectare separat
a
de eurilor pentru zona de blocuri, adic Op iunea : sistem de ridicare a de eurilor/la
rigol ,
din poart în poart . Sistemul va fi implementat în aceleasi puncte de colectare care au
fost
folosite pentru de eurile reziduale, puncte de colectare care se vor amplasa în zona
blocurilor. In plus, vor fi adaugate pe lâng europubelele de eurilor reziduale, urm toarele
containere pentru colectare separat :
• un eurocontainer de 1,100 l (de culoare albastr ) pentru hârtie/carton;
• un eurocontainer de 1,100 l (de culoare galben ) pentru de eurile din plastic i
metale
(metale feroase i neferoase).
Distan a maxim dintre spa iul de amplasare a containerelor i generator nu trebuie
s
dep easc 100 m.
Zone de gospod rii individuale
Fiecare gospod rie individual va fi dotat cu o pubel de 240 l pentru colectarea
separat a de eurilor de plastic i metal.
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Colectarea de eurilor de hârtie i carton de la gospodariile individuale se va realiza
prin aport voluntar, în puncte de colectare stradale, în containere de 1,1 mc.
Colectarea sticlei se realizeaz , de asemenea, prin aport voluntar în puncte de
colectare
stradale (în containere de 1,1 mc) atât în cazul gospodariilor individuale, cât i în cazul
zonelor de blocuri.
Frecven a de colectare
Având în vedere costurile ridicate de colectare, în ipoteza ca în recipien ii de
colectare a de eurilor reciclabile nu va p trunde materie organica, se propune ca
frecven a de colectare
pentru aceste dou pubele sa fie de o dat la dou saptamani.
-Zona rural aferent ora ului Tg. Neam
Zone cu gospod rii individuale
Pentru zonele rurale se recomand Op iunea 2: Sistem de colectare prin aport
voluntar.
Punctele de colectare stradale vor fi prevazute cu 3 containere de 1,1 mc pentru
colectarea
separat a de eurilor de hârtie i carton, a de eurilor de sticla i a de eurilor de plastic i
metale.
Distan a maxim dintre spa iul de amplasare a containerelor si generator nu trebuie
sa
depaseasca 100 m.
Frecven a de colectare
Având în vedere costurile ridicate de colectare, a cantit ilor relativ sc zute din
mediul rural, precum si ipoteza ca în containere pentru colectarea reciclabilelor nu se vor
reg si cantit i seminificative de de euri organice, se propune ca frecven a de colectare s
fie de o dat pe lun .
- Colectarea separat a de eurilor biodegradabile se va implementa pentru
toat popula ia ora ului atât pentru cei ce locuiesc la case cât si pentru cei care locuiesc la
blocuri.
In prezent gradul de participare al popula iei la noul sistem de colectare este destul
de redus cantita ile de de euri colectate separat fiind mici în raport cu cantitatea generat .
se vor achizi iona echipamentele necesare pentru colectarea separat a de eurilor
reciclabile în ora ul Tg. Neam si 11 comune învecinate ;
pe lâng colectarea de eurilor reciclabile este prevazut a se realiza colectarea
separat a de eurilor organice.
Sistemul propus pentru colectarea separat a de eurilor biodegradabile în mediu urban
aplicabil i în ora ul Tg. Neam este urm torul :
Colectarea separat a de eurilor biodegradabile pentru 86% din totalul popula iei
care
locuieste la case în Tg. Neam ;
Colectarea separat a de eurilor biodegradabile pentru 54% din totalul popula iei
care
locuieste la blocuri;
Colectarea separat a de eurilor din parcuri, gr dini i pie e în ora ul Tg. Neam .
Op iunea tehnic propus de Asisten a Tehnic în Master Planul Sistem Integrat de Gestionare a de eurilor Jude ul Neam , privind
sistemul de colectare a de eurilor biodegradabile .
Se propune implementarea urmatorului sistem de colectare separat a de eurilor
biodegradabile:
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Pg. 131 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

-Zona urban
Centrul ora ului i zonele de blocuri
Recomandare:
• S nu se extind sistemul de colectare la sursa a de eurilor biodegradabile alimentare în
zonele de blocuri si din centrul localit ilor pe termen scurt.
• S se monitorizeze cererea de compost pentru compostul rezultat de la sta ia de
compostare;
• S se revizuiasca situa ia peste o perioada de 5 ani. Dac rezultatele sunt satifac toare
s se realizeze extinderea sistemului de colectare a de eurilor biodegradabile generate
în zonele de blocuri si centrale ale localit ilor.
Zone de case individuale:
Se recomand s se introduca sistemul de colectare separat a de eurilor
biodegradabile în zonele de case individuale. Ar trebui promovat în continuare i
compostarea individual , cu toate c , colectarea de eurilor biodegradabile i compostarea
individual sunt la un anumit nivel în competi ie una cu alta.
Colectarea de eurilor biodegradabile la gospod riile individuale se va realiza în
pubele de 120 l.
Frecven a de colectare
In cazul în care pubela pentru de euri biodegradabile va fi integrat în sistemul de
colectare, frecven a de colectare a pubelei pentru de euri biodegradabile trebuie s
respecte legisla ia în vigoare.
-Zona rural aferent ora ului Tg. Neam
Zonele cu case individuale
In zonele rurale sau în zonele unde se mai cresc animale marea majoritate a
de eurilor
biodegradabile sunt fie compostate individual fie utilizate ca hrana pentru animale.
Nu se recomand introducerea sistemului de colectare separat a de eurilor
biodegradabile în zonele rurale.
Op iunea tehnic propus de Asisten Tehnic în Master Planul Sistem Integrat de Gestionare a de eurilor Jude ul Neam , privind
sistemul de colectare a de eurilor voluminoase .
Op iunea propus const în introducerea unui sistem regulat de colectare a
de eurilor
voluminoase , la fiecare 3 luni, pân când oamenii vor stoca de eurile în apartamentele
sau
casele proprii.
Colectarea s-ar desf ura sub form de colectare la rigol .
Prim ria sau compania de de salubrizare ar trebui s distribuie o dat pe an un
program al zilelor în care se realizeaz colectarea de eurilor voluminoase .Dup un an
programul de colectare poate fi revizuit, în func ie de cantitatea de de euri voluminoase
g site în fiecare zi de colectare de de euri .
Prim ria sau operatorul de salubrizare va colecta de eurile voluminoase de la
punctele de colectare ce deservesc blocurile si cele care deservesc casele individuale si le
va transporta la companii specializate în reciclarea acestora.
In func ie de cantit ile de de euri voluminoase care se estimeaz c vor cre te în
timp, se va angaja o companie specializat în reciclarea de eurilor voluminoase. Dac în
jude nu exist companii de reciclare a de eurilor voluminoase,acestea trebuie colectate i
transportate la depozitul de de euri spre a fi eliminate
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Transport/transfer de euri :
Sta ie de transfer
Prin proiectul Phare CES 2005 , la Tg. Neam se va realiza o sta ie de transfer va
care deservi un num r de circa 97.000 locuitori din ora ul Tg. Neam i localit ile rurale
învecinate , respectiv zona 3, capacitatea acesteia fiind de circa 17.000 t/an – investi ie
nou
Valorificarea de eurilor :

Sta ie de sortare
Se va realiza o sta ie de sortare la Tg. Neam cu o capacitate de circa 2.600 t/an i
are ca dat de punere în func iune anul 2010.
Sta ie de compostare
Referitor la compostarea de eurilor biodegradabile colectate separat de la popula ie
:
Dac pentru anul 2010 inta de reducere a cantit ii de de euri biodegradabile de la
depozitare poate fi atins doar prin compostarea individual în mediul rural, în anul 2013
pe lânga aceasta masura trebuie implementat i un sistem de colectare separat a
de eurilor biodegradabile în mediul urban.
Pe lâng sta ia de compostare de la P. Neam se va construi la Tg. Neam prin
proiectul Phare CES 2005 , o a dou sta ie de compostare din jude , care va avea o
capacitate de circa 5.500 tone si care se va realiza în anul 2010 .
Pentru a îndeplini intele de reducere a cantit ii de de euri biodegradabile
depozitate pân în anul 2016 , în plus fa de m surile prevazute pentru anul 2013 , la
nivel de jude este necesara realizarea unei sta ii de tratare mecano-biologic cu o
capacitate de circa 60.000 tone.
Pe viitor se recomand s se realizeze o revizuire a cantit ilor de de euri
biodegradabile generate precum si a gradului de succes a sistemului de colectare
separat a fractiei organice în mediul urban. Pe baza acestor rezultate m surile prevazute
pentru atingerea intelor din anul 2016 trebuiesc reactualizate.
De euri din construc ii si demolari
Pentru gestionarea de eurilor din construc ii si demolari se propune Achizi ionarea
unui concasor mobil care sa fie utilizat în tot jude ul mai pu in municipiul Piatra Neam .

Depozitarea de eurilor

Exist un depozit neconform la Tg. Neam care are ca dat de sistare a activit ii de
depozitare anul 2012 .
De asemenea la nivelul jude ului exist un depozit conform care deserveste doar
municipiul Piatra Neam . Dat estimat de închidere a celulei nr. 2 este anul 2017.
In conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere
pentru
aderarea la Uniunea Europeana, pentru jude ul Neam au fost prevazute 2 depozite
conforme care sa deserveasca Întregul jude , respectiv un depozit amplasat în municpiul
Piatra Neam care sa deserveasca partea de SV a jude ului iar cel de al doilea în
localitatea
Roman care s deserveasc partea de NE a jude ului.
Având în vedere recomand rile pentru tehnicile de colectare,transport, tratare,
valorificare i depozitare i urmare discu iile purtate cu reprezentan ii autorit ilor publice
locale din jude ul Neam , s-au identificat 2 alternative tehnice pentru implementarea
sistemului integrat de gestionare a de eurilor.
Ambele alternative tehnice sunt în conformitate cu cerin ele legislative privind
gestionarea de eurilor i asigurarea îndeplinirii intelor pentru reciclarea i valorificarea
de eurilor de ambalaje i reducerea cantit ii de de euri biodegradabile depozitate.
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Cele dou alternative cuprind dou p r i:
• o parte general privind colectarea, transportul i tratarea de eurilor care este
similar
pentru ambele alternative;
• o parte specific privind depozitarea de eurilor în care sunt propuse mai multe
amplasamente pentru realizarea depozitului jude ean
Ini ial s-au propus 5 posibilele amplasamente pentru realizarea depozitului jude ean
sunt:
• Amplasamentul de la Cordun – situat la o distan de 0.5 km de drumul E85 i la
3km de Roman i la 1.5 km de comuna Cordun. Suprafa a total a
amplasamentului este de 18 ha i este în proprietatea statului.
• Amplasamentul Roman ( lâng actualul depozit neconform) situat în partea de sud
a
ora ului Roman la o distan de 2km de drumul E 85 i 300 m de a ez ri umane.
Suprafata terenului este de 6 ha , terenul fiind in propietatea CL Roman;
• Amplasamentul de la Gârcina – situat la o distan de 1.5 km de drumul na ional i
la 7 km de Piatra Neam . Suprafa a total a terenului este de 20 ha i este în
proprietatea CL Gârcina.
• Amplasamentul de la Cut situat la 3 km de Piatra Neam , la sudul actualului depozit
conform de la Piatra Neam i pe terasa inferioar a râului Bistri a. Suprafa a terenului
este de 7 ha i este situat la aproximativ 200 m de localitatea Cut.
• Amplasamentul de la Cut – Dumbrava Ro ie situat la o distan de 4 km de Piatra
Neam ,la sud de terasa inferioar a râului Bistri a. Amplasamentul este la 200 m
vest de comuna Cut i are o suprafa de circa 20 ha.
Urmare analizelor comparative au r mas dou alternative tehnice propuse pentru
realizarea sistemului integrat de gestionare a de eurilor :
• Alternativa 1: depozit jude ean la Piatra Neam – Gârcina
• Alternativa 2: depozit jude ean la Roman - Cordun
In continuare prezent m succint cele dou alternative privind depozitarea de eurilor
- Loca ia Piatra Neam - Gârcina
Acest depozit va deservi între anii 2012-2017 întregul judet, cu excep ia
municipiului Piatra Neam , iar dup anul 2017 (când cea de-a dou celul a depozitului de
la Piatra Neam va fi utilizat în totalitate) va deservi întregul jude , inclusiv municipiul
Piatra Neam .
Depozitul de la Piatra Neam – Gârcina va deservi întregul jude cu o durat de
via de 30 ani i o capacitate de circa 157.000 t/an sau 197.000 mc/an. Depozitul este
prev zut cu 5 celule din care prima ocup o suprafa de 8 ha, cu o durat de via de 5
ani i cu o capacitate de 980.000 mc.
În perioada 2012-2017 vor exista în paralel dou depozite conforme respectiv
depozitul existent de la Piatra Neam care deserve te doar municipiul i noul depozit de la
Gârcina care pân în 2017 va deservi tot jude ul mai pu in Piatra Neam
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- Loca ia Roman
Cantitatea de de euri municipale r mas în urma trat rii i valorific rii de eurilor de
ambalaje i a frac iei organice biodegradabile, se va depozita astfel:
In perioada 2012-2017 vor exist în paralel dou depozite conforme respectiv
depozitul existent si un depozit conform la Roman - Cordun, care va fi dat în folosin la
începutul anului 2012. Acest depozit va deservi între anii 2012-2017 întregul jude , cu
excep ia municipiului Piatra Neam .
Dup anul 2017 (când cea de-a dou celula a depozitului de la Piatra Neam va fi
utilizata în totalitate) va deservi întregul jude , inclusiv municipiul Piatra Neam .
In figura urm toare este prezentat varianta nr. 2 propus de Asisten a Tehnic ,
cu amplasarea depozitului ecologic la Roman-Cordun.
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In Master Plan este prezentat urm toarea recomandare a Asisten ei tehnice
privind gestionarea de eurilor la nivelul jude elui Neam :
Construirea unui depozit jude ean conform la Gârcina pentru
deservirea întregului jude pentru urmatorii 30 de ani – intrarea în
exploatare la începutul anului 2011/2012
Dup umplerea celulei 2 a depozitului de la Piatra Neam , acest
depozit s fie închis, iar de eurile generate în Piatra Neam s fie
transportate la depozitul jude ean de la Gârcina.
Dup închiderea depozitului Piatra Neam un singur depozit conform
va deservi întregul jude .
Construirea a 3 sta ii de transfer: în Roman, în Tîrgu Neam i în
Bicaz-Ta ca, pentru transferul de eurilor c tre noul depozit conform
regional .
Indiferent de loca ia depozitului jude ean , la Tg.Neam se va construi o sta ie de transfer
care va deservi localit ile aferente zonei 3 .

Închiderea depozitului or

enesc neconform

Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului mediului i dezvolt rii durabile nr. 1274,
aceste depozite sunt încadrate la tipul b.2 – Depozite mijlocii de de euri nepericuloase
(intr-un ora mic) si tipul b.3 – Depozite mari de de euri nepericuloase.
Depozite mijlocii de de euri nepericuloase (într-un ora mic) – b.2
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Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului mediului i dezvolt rii durabile nr. 1274
defini ia acestor depozite este:
Volumul nu trebuie s dep easc 150.000 m3.
Pot exist numai de euri menajere, de euri similare celor menajere de la
agenti economici si de euri inerte (f r de euri periculoase).
Suprafa trebuie sa dep easc 1 ha (10.000 m2) i s fie de maxim 5 ha
(50.000 m2).
Pentru depozitul de la Tg.Neam m surile de închidere vor include:
Motoarele, lemnul, automobilele uzate, fierul vechi, bateriile, echipamentele
electrocasnice vor fi separate. Lemnul se va arde, fierul vechi se va preda firmelor
colectoare autorizate.
De eurile vor fi redepozitate, iar baza depozitului se va mic ora pe cât posibil,
formându-se figura geometrica.
De eurile trebuie stratificate i depozitul se va profila sub forma de calot . Panta
minima nu poate fi mai mica de 5 % = 1 : 20, f r a se depa i o pant maxima de
33 % = 1 : 3.
Vârfurilor li se va da o forma rotunda.
Nu se permite ap ritia spa iilor goale (concavitatilor) în de euri.
Ap din precipitatii trebuie sa se poata scurge c tre marginea depozitului.
De eurile din ap (izvoare, iazuri) se vor extrage complet si se vor depozita pe
depozit în vederea formarii profilului.
Distan a marginii depozitului fa de izvoare, râuri, iazuri sau lacuri trebuie sa fie de
minimum 5 – 10 m. Pentru a ob ine o figura geometrica completa se pot muta pe
depozite mijlocii si de euri din depozitele mici.
Dac autorit ile competente considera necesar, de la caz la caz, se va stabili un
program de monitorizare a gazului de depozit.
Dup ce depozitul este gata profilat, un strat din pamânt argilos trebuie întins
uniform peste întregul depozit de de euri pâna peste margini. Stratul argilos trebuie sa
aiba o grosime de minimum 50 cm. în acest scop se vor întinde dou straturi a câte 25 –
30 cm. Ambele straturi se vor compacta uniform (buldozer, excavator).
Fiecare strat trebuie compactat si peste fiecare trebuie trecut cu utilajul de 3 ori.
Lucrarile de întindere a stratului argilos nu vor avea loc pe timp de ploaie, iarna (pe
timp geros) sau la temperaturi prea ridicate vara. Nu se permite ap ritia gropilor. Ap din
precipitatii trebuie sa se poata scurge c tre marginea depozitului.
Pe stratul argilos compactat se va întinde un strat de pamânt. Stratul de pamânt
trebuie sa fie uniform si gros de 50 cm si un strat de pamânt vegetal de 15-20 cm. Aceste
straturi
trebuie sa fie întinse peste întregul strat argilos, pâna peste marginile depozitului.
Stratul de pamânt trebuie afânat cu un câterpilar, iar peste stratul argilos nu va
trece direct camionul, pentru a nu-l distruge. Dac stratul argilos a fost distrus, din diferite
cauze, atunci acesta trebuie mai întâi reparat, înainte de a se întinde stratul de pamânt.
Dup uniformizarea stratului de pamânt se va îns mân a imediat iarb .
Iarba se va îns mân a primavara sau cel târziu la începutul verii i se va tunde
(t ia) 1 dat toamna.
In primii 2 ani, peste suprafa cu iarba nu se poate trece cu alte vehicule, în af r
celor destinate întretinerii stratului vegetal. Trebuie amplasate panouri, care sa prevada
amenzi în cazul trecerii cu vehicule sau al p trunderii pe iarba a persoanelor neautorizate.
Monitorizarea post-închidere
Potrivit prevederilor legale, operatorul depozitului are obliga ia de a efectua
monitorizarea post-închidere într-o perioada stabilita de autoritatea competenta de mediu
(minim 30 ani).
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Aceasta perioada poate fi prelungita dac prin derularea programului de
monitorizare se const ta ca depozitul nu este înca stabil i poate prezenta anumite riscuri
pentru mediu i
s n tatea uman .
Este necesar s se ob in a autoriza iile specifice de la autoritatea competent de
gospodarire a apei, pentru a asigura conformarea cu prevederile legale în vigoare privind
protec ia calit ii apei.
In cazul în care se remarca efecte negative asupra mediului, operatorul depozitului
are
obliga ia de a informa autoritatea competenta de mediu într-o maniera eficienta.
Valorile ob inute pentru fiecare factor de mediu va fi comparat cu valorile stipulate
de
normele legale în vigoare.
Analizele si masuratorile necesare pentru auto-monitorizarea emisiilor si controlul
calit ii fiecarui factor de mediu sunt efectuate potrivit cerin elor legale în vigoare, iar
rezultatele sunt înregistrate i p strate pe întreaga perioada de monitorizare.
Operatorul depozitului are obliga ia de a raporta rezultatele auto-monitoriz rii
autorit ii de mediu competente, la cerere.
Pentru dezvoltarea sistemului de gestionare integrat a de eurilor municipale i
asimilabile pe termen mediu i lung la nivelul ora ului Tg. Neam autorit ile locale vizeaz
realizarea proiectului de investi ie aflat în derulare prin Programul Phare CES 2005 ,
Ecomanagement Targu Neam , în valoare de 1.256.482 Euro i în completare
realizarea investi iilor propuse prin proiectul jude ean ce va fi finan at prin POS Mediu..
In Programul Operational Sectorial de Mediu sunt trasate obiectivele pentru
gestionarea de eurilori si definite categoriile de acitivit i ale Axei prioritare 2, domeniul de
interventie 1, eligibile a fi finan ate prin programul FEDR, respectiv:
Achizi ionarea i instalarea sistemelor de colectare selectiv ;
Construc ia facilit ilor de sortare, compostare i reciclare;
Achizi ionarea vehiculelor de transport al de eurilor;
Construc ia sta iilor de transfer si a facilit ilor de eliminare a de eurilor municipale;
Construirea unor facilit i adecvate pentru de eurile periculoase si alte tipuri
specifice de de euri;
Închiderea depozitelor neconforme.
Prin proiectul Ecomanagement Tîrgu Neam – Phare CES 2005 se vor realiza
urm toarele :
implementarea sistemului de colectare separat a de eurilor pe dou
tipuri de de euri – biodegradabile si valorificabile – în aria deservit de proiect, adic i
pentru
37680 locuitori, 510 agenti economici si 251 unit i socio economice;
Achizi ionarea unui numar de 1830 europubele de 0.24 mc pentru agenti
economici si Institu ii, 4576 europubele de 0.12 mc pentru case Individuale urban si
rural, 180 containere de 1.1 mc (84 pentru blocuri i 96 pentru case) i 9934
recipienti compost;
Achizi ionarea a 2 autogunoiere cu o capacitate de 18 mc;
amenjarea unei sta ii de compostare cu capacitatea de 5500 t/an pentru
de eurile
biodegradabile colectate separat si recipienti speciali pentru compostarea
Individual a de eurilor biodegradabile în mediul rural;
amenajarea unei sta ii de sortare pentru de eurile reciclabile în vederea
valorificarii.
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În cadrul proiectului fluxul tehnologic propus este urm torul:
colectarea separat a de eurilor menajere (în containere i pubele ecologice) prin
puncte de colectare special amenajate.
transportul de eurilor valorificabile cu autogunoiere la sta ia de sortare;
prelucrarea de eurilor valorificabile în cadrul sta iei de sortare prin:
cânt rirea vehiculului de transport înc rcat la intrarea pe amplasamentul sta iei de
sortare;
desc rcarea de eurilor în rampa de alimentare a liniei de sortare;
sortarea manual a de eurilor reciclabile i depozitarea în containere speciale
dispuse în apropierea posturilor de sortare, amplasate de o parte i de alta a liniei
de sortare (8 buc.);
compactarea de eurilor reciclabile (hârtie, carton, PET). Aici de eurile sunt presate
cu o anumit presiune pân la atingerea unei densit i adecvate transportului
economic;
depozitarea temporar
i transportul acestora cu ajutorul motostivuitorului i
înc rc torului frontal în cadrul halei de sortare;
de eurile menajere vor fi depozitate controlat pentru compostare pe o platform
betonat , cu respectarea tuturor condi iilor impuse de legisla ia în vigoare;
valorificarea de eurilor c tre diver i beneficiari care vor folosi de eurile ca materie
prim în fluxul lor tehnologic.
Colectarea selectiv de la agen ii economici, unit i administrative i popula ie va fi
realizat prin recipien i separa i (eurocontainere 1100 litri, 240 litri i 120 litri) de colectare
ce vor fi amplasate pe platforme betonate i împrejmuite cu gard metalic.
Distribu ia recipien ilor de colectare pe suprafa a ora ului Tg. Neam se prezint
astfel:
Categorie
Locuin e tip apartament
Locuin e tip cas
Întreprinz tori activi
Unit i socio - economice

Tip recipient
1100 litri
120 litri
240 litri
240 litri

Sursa Studiu de fezabilitate Ecomanagement Tg. Neam

Num r (buc.)

85
4576
1077
176

Numarul punctelor de colectare - 21 buc.
Portofoliul de proiecte de investi ii privind serviciul de salubrizare propus de c tre
autoritatea local este prezentat în Anexa nr.3 .
In anexa nr. 9 se prezint Harta cu depozitele existente la nivelul jude ului Neam .
Politica european în domeniul gestion rii de eurilor
Politica Uniunii Europene în domeniul gestion rii de eurilor se bazeaz pe 3
principii, i anume:
Prevenirea producerii de eurilor – un factor cheie în cazul oric rei strategii de
gestionare.
Dac poate fi redus cantitatea de de euri produs
i gradul de periculozitate a
acestora,atunci valorificarea i eliminare devin opera ii mult mai simple.
Valorificarea de eurilor (reciclare, reutilizare) – în cazul în care cantitatea de
de euri
produs nu poate fi redus , cât mai multe din materiale trebuie recuperate, de
preferin prin reciclare.
Fluxurile de de euri identificate de comisie care necesita o aten ie speciala sunt:
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de eurile de ambalaje, vehiculele scoase din uz, bateriile si de eurile de
echipamente
electrice si electronice.
Imbun tatirea tehnicilor de eliminare finala si monitorizare – în cazul în care
de eurile
generate nu pot fi reciclate, ar trebui incinerate, eliminarea prin depozitare reprezentând
ultima solutie.
Atât incinerarea cât si depozitarea de eurilor necesita o monitorizare strict
deoarece aceste activit i pot avea un impact semnificativ asupra mediului.
Al 6-lea Program de Ac iune pentru Mediu a introdus conceptul de strategii
tematice,
documente care au fost elaborate de c tre Comisia European .
Strategia tematic este un instrument modern al politicii de mediu, oferind o
abordare integrat a problematicii analizate (evaluînd efectul si concesin ele deciziilor
politice asupra diferitelor domenii).
Au fost dezvoltate strategii tematice pentru urm toarele domenii: aer, prevenirea si
reciclarea de eurilor, mediul marin, sol, pesticide, resurse naturale si mediul urban.
Cele dou premize pe care se bazeaza Strategia tematica privind prevenirea si
reciclarea de eurilor sunt:
Politica în domeniul gestionarii de eurilor trebuie sa se concentreze pe reducerea
impactului determinat de utilizarea resurselor naturale. Conform strategiei tematice
privind utilizarea resurselor, problema cea mai importanta nu este lipsa acestora cât
impactul asupra mediului generat de utilizarea lor.
La realizarea politicii în domeniul de eurilor este recomandat aplicarea
instrumentului analiza ciclului de via a. Astfel, se are în vedere impactul care poate
ap rea pe parcursul întregului ciclu de via a al unui produs/serviciu, din momentul
extragerii resurselor pentru producerea acestuia pâna în momentul când acesta
devine de eu.
Ac iunile propuse în cadrul strategiei sunt:
simplificarea legislatiei existente de gestionare a de eurilor;
utilizarea „analizei ciclului de via a” în realizarea politicilor din domeniu;
îmbun t irea bazei de cuno tin e;
prevenirea producerii de eurilor;
reciclarea la scar mai larg a de eurilor produse.
• Factori care influen ez gestionarea de eurilor:
Factori generali:
dezvoltarea demografic (evolu ia popula iei);
dezvoltarea economic (dezvoltarea industriei i a sectorului economic, evolu ia
venitului popula iei, evolu ia ratei omajului, evolutia PIB-ului);
dezvoltarea infrastructurii (gradul de acoperire cu infrastructura de transport rutier,
feroviar etc., gradul de acoperire cu sisteme de alimentare cu ap
i canalizare,
gradul de acoperire cu sisteme centralizate de înc lzire);
utilizarea terenului (zone rezidentiale – urban dens, urban i rural; zone industriale,
zone turistice, zone miniere; suprafe e teren agricol; habitate naturale – paji ti,
p uni, fâne e, turb rii, stânci, p duri);
caracteristici fizice (relief);
caracteristici climatice (regimul precipita iilor, temperatur );
Factori specifici pentru sistemul de gestionare a de eurilor:
aria de acoperire cu servicii de salubritate;
cantit i de de euri provenind de la popula ie, precum si cantit i de de euri
asimilabile provenind din industrie, sectorul economic, cantit i de de euri din
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gradini, piete, cantit i de de euri stradale, cantit i de n mol de la sta iile de
epurare, cantit i de de euri din construc ii si demolari, cantit i de de euri colectate
separat

11.2.3 SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC LOCAL

.
Portofoliul de proiecte de investi ii privind serviciul de iluminat public local este
prezentat în Anexa nr.3. Necesarul financiar pentru realizarea proiectelor de dezvoltare ,
reabilitare ,extindere i modernizare a sistemelor de iluminat existente i de înfiin are de
noi re ele de iluminat public va fi suportat în cea mai mare parte din bugetul local ..

11.2.4 SERVICIUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC IN SISTEM
CENTRALIZAT

Corespunz tor politicilor na ionale de utilizare eficient a energiei , autorit ile
publice locale se vor implica în analiza situa iei reale a pie ei i cererii de energie termic ,
în stabilirea solu iilor optime de asigurare a popula iei cu energie termic pentru înc lzirea
locuin elor i prepararea apei calde de consum i care se vor concretiz într-o startegie
local privind alimentarea cu energie termic la nivel urban .
De i orientarea pentru utilizarea gazului metan a r mas o prioritate , existând un
num r mare de unit i administrativ-teritoriale care doresc realizarea de investi ii privind
alimentarea cu gaz metan , totu i pentru un orizont de timp relativ scurt , viitorul surselor
de energie îl vor constitui sursele regenerabile .
Portofoliul de proiecte de investi ii privind serviciul de alimentare cu energie termic
este prezentat în Anexa nr.3.

11.2.5 SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

In urma centralizarii situa iilor propuse la nivelul unit ilor administrativ teritoriale
locale privind îmbun t irea serviciului de transport public local, a rezultat un portofoliul de
proiecte de investi ii privind serviciul de transport public care este prezentat în Anexa nr.3.

11.3 SURSE POTEN IALE DE FINANTARE

Finan area i realizarea investi iilor aferente sistemelor de utilit i publice se face
cu respectarea legisla iei în vigoare privind ini ierea , fundamentarea , promovarea i
aprobarea investi iilor publice , în baza principiilor :
• promovarea rentabilit ii i eficien ei economice ;
• p strarea veniturilor realizate din aceste activit i la nivelul comunit ilor locale i
utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor i a Infrastructurii aferente ;
• asigurarea egalit ii de tratament a serviciilor de utilit i publice în raport cu alte
servicii de interes public ;
• int rirea autonomiei fiscale a unit ilor administra iei - teritoriale pentru crearea
mijloacelor financiare necesare în vederea func ion rii serviciilor.
Principalele surse de finan are care pot fi luate în considerare la preg tirea planului
de finan are a proiectelor de investi ii publice sunt :

11.3.1 FONDURI TRANSFERATE DE LA BUGETUL DE STAT
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Fondurile de la bugetul de stat ca surs de finan are pentru extinderea ,
modernizarea i dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare
de utilit i publice , sunt destinate pentru :
• co-finan area proiectelor de Investi ii finan ate de U.E. ;
• finan area proiectelor pentru care nu sunt alte surse financiare datorit unor
constrângeri ( constrângeri de suportabilitate , constrângeri privind limitarea
serviciului datoriei publice ,etc.);
• finan area programelor na ionale ( ex. : Programul privind pietruirea ,
reabilitarea , i/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate i
alimentarea cu ap a satelor – H.G. 577/1997 , Programul de dezvoltare a
infrastructurii din spa iul rural – O.G. nr. 7/2006 , Programul ,, Termoficare
2006-2009 calitate i eficien ,, etc. ) .
Criteriul pentru acordarea contributiei de la bugetul de stat pentru investi iile publice
de Interes local vizand modernizarea si dezvoltarea Infrastructurii tehnico-edilitare aferente
serviciilor comunitare de utilit i publice se bazeaza pe:
• suportabilitatea local sc zut (ca si contributii locale de finan are);
• prioritatea acordat proiectelor ce servesc mai multor autoritati ale
administra iei publice locale;
• capacitatea de suport pentru atragerea altor altor surse de finan are.

Programul Guvernamental pentru Dezvoltarea Infrastructurii din spa iul
rural– OG nr. 7/2006

Obiectivele generale sunt dezvoltarea i modernizarea spa iului rural românesc ,
format din satele componente ale comunelor , satele apar inând ora elor i municipiilor
i zonele periurbane ,prin legarea zonelor unde se aplic Programul la re eaua de
drumuri publice comunale, jude ene
i na ionale prin poduri,pode
i pun i
pietonale,platforme de gunoi,în conformitate cu planurile regionale de gestionare a
de eurilor,precum i prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu ap potabil ,de
canalizare i epurare, dezvoltarea Infrastructurii unor baze sportive din spa iul rural.
Obiectivele specifice sunt : cre terea pie ei agricole,a investi iilor locale ,a serviciilor
publice i sc derea abandonului colar.
Beneficiarii direc i ai acestui Program sunt autorit ile administra iei publice locale
din spa iul rural ,precum i asocia ii ale acestora constituite conform legii ,unde se
realizeaz i se utilizeaz Investi iile : poduri ,pode e,pun i pietonale,platforme de gunoi,în
conformitate cu planurile regionale de gestionare a de eurilor, sisteme de alimentare cu
ap potabil ,canalizare i epurare.
Programul se aplic începând cu anul 2006 i se va desf ura pe o durat de 4
ani,cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege.
Pentru finan area proiectelor care fac obiectul prezentei ordonan e se acord
bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat .
Repartizarea sumelor pe proiectele eligibile se aprob prin hot râre a Guvernului la
propunerea Secretariatului General al Guvernului.
Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2009
aferent desf ur rii Programului de dezvoltare a infrastructuii din spa iul rural nu va
dep i suma de 3.000.000.000 lei .
Valoarea mINim a unei cereri de finan are pentru un proiect cuprins în Programul
de dezvoltare a infrastructurii din spa iul rural va fi de 40.000 lei,iar valoarea maxim de
4.000.000 lei.
Pe lâng sumele prev zute mai sus, bugetele locale pot contribui la finan area
lucr rilor respectivelor obiective de Investi ii.
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In jude ul Neam au fost aprobate
proiecte .

prin OG 7 /2006 un num r total de 37 de

Fondul pentru dezvoltarea satului românesc -OUG nr. 104 din 4 octombrie 2007
S-a înfiin at începând cu dat de 10 ianuarie 2008 , în cadrul bugetului de stat,
Fondul pentru dezvoltarea satului românesc la dispozi ia Guvenului , aprobat anual prin
legea bugetului de stat .
Fondul pentru dezvoltarea satului românesc la
dispozi ia Guvernului se
repartizeaz , pe baz de hot râri ale Guvernului , pe ordonatorii principali de credite ai
bugetului de stat sau bugetelor locale ,în condi iile legisla iei privind finan ele publice.
Ministerul Economiei i Finan elor , la solicitarea ordonatorilor principali de credite ,
va introduce modific rile corespunz toare în volumul i structura bugetului de stat ,ale
bugetelor acestora i în anexele corespunz toare.
Fondul pentru dezvoltarea satului românesc se utilizeaz pentru finan area
urm toarelor categorii de investi ii din infrastructura rural :
a) pietruiea,reabilitarea ,modernizarea i/asfaltarea drumurilor de interes local
clasate;
b) sisteme de alimentare cu ap potabil ;
c) canalizare i epurare;
d) platforme de gunoi;
e) poduri,pode e i pun i pietonale;
f) repara ii capitale ale obiectivelor prev zute mai sus.
Dimensionarea cheltuielilor Fondului pentru dezvoltarea satului românesc ce se va
prevedea anual în bugetul de stat se face în func ie de estimarea urm toarelor venituri ale
bugetului de stat :
impozitul pe veniturile din pensii ;
impozitul aferent venitului din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul
personal;
alte categorii de venituri stabilite anual cu ocazia elabor rii proiectului bugetului de
stat.
Utilizarea sumelor alocate conform prezentei ordonan e de urgen se face conform
:
Normei metodologice de aplicare a Hot rârii Guvernului nr.577/1997 privind
pietruirea,,reabilitarea i/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate i
alimentarea cu ap a satelor, republicat , aprobat prin Ordinul Ministrului
transporturilor,construc iilor i turismului nr.2.217/2005, pentru categoriile de
investi ii prev zute la lit.a) i b) .
Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr.7/2006 privind
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spa iul rural ,precum i a
Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei privind determinarea
oportunit ii proiectelor,aprobate prin Hot rârea Guvernului nr.602/2006,u
modific rile ulterioare,pentru categoriile de investi ii prev zute la lit.c)-f).

11.3.2 FONDURI TRANSFERATE DE LA BUGETUL LOCAL

Consiliul local poate participa la finan area par ial sau total a proiectelor de
nvesti ii din domeniul serviciilor comunitare de utilit i publice prin alocarea de fonduri de la
bugetul local .
Insuficien a resurselor financiare ale autorit ilor locale pentru acoperirea nevoilor
privind finan area investi iilor aferente sistemelor de utilit i publice constituie motiva ia
promov rii unor alte surse , în principal avându-se în vedere :
• atragerea i utilizarea fondurilor nerambursabile bi- i multilaterale ;
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utilizarea creditelor în finan area serviciilor publice i a lucr rilor de investi ii
locale , cu garan ii de stat sau ale autorit ii locale ;
• participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public
– privat (PPP) de tipul ,, construie te – opereaz - transfer “ i variante ale
acestuia .
Consiliul local poate contribui la finan area proiectelor de investi ii luînd în
considerare urm toarele optiuni:
• alocarea fondurilor din bugetul local;
• contractarea imprumuturilor;
• garantarea imprumuturilor;
• realizarea de PPP.

11.3.3

ATRAGEREA I UTILIZAREA FONDURILOR
NERAMBURSABILE BI I MULTILATERALE

Accesarea fondurilor europene de preaderare pân în prezent , cât i utilizarea în
scenariile de finan are a proiectelor de investi ii din sistemele de utilit i publice în jude ul
Neam a fondurilor structurale i de coeziune au ca argumente :
• integrarea României în Uniunea European ;
• parte a eco-sistemului European , ca poluator i în acela i timp ca receptor
de poluare ;
• aderare la conven iile de mediu i dezvoltare durabil .

11.3.4 FONDURI STRUCTURALE I DE COEZIUNE
Sunt instrumente financiare prin care Uniunea European ac ioneaz pentru
eliminarea decalajelor economice i sociale între regiuni , în scopul realiz rii coeziunii
economice i sociale .
Vor putea fi finan ate din Fondul de coeziune (FC) proiecte de investi ii din
domeniul serviciului de alimentare cu ap , colectarea i epurarea apei uzate - contribu ia
fiind de 85% i din domeniul aliment rii cu energie termic în sistem centralizat contribu ia fiind de 50% .
Pentru dezvoltarea sistemelor de management integrat al de eurilor i reabilitarea
siturilor contaminate, proiectele de investi ii vor putea fi finan ate din Fondul European de
Dezvoltare Regional ( FEDR) , contribu ia fiind de 80% .
Metodologia de accesare a fondurilor U.E. specific fiec rui sector al serviciilor
comunitare de utilit i publice va fi comunicat Unit ii Centrale de Monitorizare , de c tre
autorit ile de management responsabile relevante. Alocarea Fondurilor Structurale i de
Coeziune se va realiza prin Intermediul Programelor Opera ionale Sectoriale (POS) , care
detaliaz domeniile de finan are corespunz toare priorit ilor na ionale i ale UE.
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)
Fondul European de Dezvoltare Regional
sus ine programe care vizeaz
dezvoltarea regional , progresul economic , cre terea competivit ii i cooperarea
teritorial .
Priorit ile de finan are includ cercetarea, inovarea,protec ia mediului i prevenirea
riscurilor, dar si investi iile în infrastructur (în regiunile cel mai pu in dezvoltate).
Principalul obiectiv al FEDR este de a asigura asisten financiar în scopul
corect rii principalelor decalaje între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni .
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Prin FEDR se finan iaz investi ii în sectorul produc iv, infrastructur (mediul
înconjur tor, alimentare cu ap , tratarea apelor uzate, gestionarea de eurilor,
calitatea aerului
i controlul polu rii), educa ie,s n tate,dezvoltare local
i
Întreprânderi mici i mijlocii.
FEDR finan iaz Programele Opera ionale împreun cu Fondul European Social i
Fondul de Coeziune.
•

Programul Opera ional Sectorial de Mediu

POS Mediu continu programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu si ia în
considerare programe de dezvoltare initiate în cadrul asistentei de preaderare (PHARE si
ISPA).
POS Mediu se bazeaza pe obiectivele si priorit ile politicii de mediu ale Uniunii
Europene relevand atât obligatii interna ionale ale României, cât si interesele specifice
Na ionale.
POS Mediu va fi implementat pe parcursul unei perioade limitate de timp, 20072013 si prin utilizarea unor resurse financiare limitate, ceea ce determina o ierarhizare a
necesitatilor investitionale.
Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 este de
aproximativ 4,900 miliarde de Euro.
Alocarea financiar pentru POS Mediu reprezint 18,5% din totalul fondurilor
alocate României pentru perioada 2007-2013,adic
3,960 miliarde Euro.Sursele
comunitare sunt asigurate din Fondul de Coeziune (2,877 miliarde Euro) i Fondul
European pentru Dezvoltare Regional ( 1,083 miliarde Euro). La acestea se adaug o
contribu ie na ional de aproximativ 943,51 milioane Euro.
Domeniile de investi ii ce pot fi finan ate prin POS Mediu sunt:
Axa prioritar 1 - Extinderea si modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat
Construc ia/modernizarea surselor de ap în vederea potabilizarii;
Construc ia/reabilitarea sta iilor de tratare a apei potabile;
extinderea re elelor de distributie a apei potabile si a sistemelor de
canalizare;
Construc ia/reabilitarea sta iilor de epurare a apelor uzate;
Construc ia/reabilitarea facilit ilor de epurare a n molurilor;
contorizarea, echipamente de laborator, echipamente de detectare a
pierderilor.
Axa prioritar 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de eurilor i
reabilitarea siturilor contaminate
construc ia unor depozite de de euri municipale;
construc ia facilit ilor de sortare ,compostare i reciclare;
achizi ionarea i instalarea sistemelor de colectzare selectiv ;
achizi ionarea ma inilor de transport pentru de euri;
de euri rezultate din construc ii i demol ri
reabilitarea siturilor contaminate
Axa prioritar 3 – îmbun t irea sistemelor municipale de termoficare în zonele
prioritare selectate
reabilitarea sistemelor municipale de înc lzire
FONDUL DE COEZIUNE (FC)
Fondul de coeziune are ca scop consolidarea coeziunii economice si sociale a
comunit ii, în perspectiva promovarii dezvol rii durabile si finanteaza proiecte în
domeniile:
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re elele transeuropene de transport , mai ales proiectele proritare de interes
comun;
protec ia mediului înconjurator se înscrie în cadrul priorit ilor politicii comunitare ,
definite în programul de politica de actiune în materie de mediu înconjurator;
domeniile legate de dezvoltare durabila care prezint avantajele clare pentru mediu
înconjurator, cum ar fi eficienta energetica si energiile alternative,re elele
transeuropene, transportul urban propriu si transportul public, etc.

11.3.5 UTILIZAREA CREDITELOR IN FINAN AREA
SERVICIILOR PUBLICE I A LUCR RILOR DE INVESTI II LOCALE , CU
GARAN II DE STAT SAU ALE AUTORIT II LOCALE

Finan area sistemelor de utilit i publice prin contractarea de împrumuturi trebuie
extins pentru c :
• aloca iile de la bugetul de stat devin din ce în ce mai reduse , ca urmare a
constrângerilor bugetare ;
• interesul capitalului privat este înc mic în compara ie cu nevoile de investi ii în
anumite sectoare de utilit i publice ;
• creditul impune eficien
economic
i presupune disciplin
financiar
,
caracteristici care lipsesc cel mai mult acestui sector ;
• creditul permite împ r irea poverii investi iilor urgente din infrastructur
(generatoare de beneficii pe termen lung ) , pe mai multe genera ii de viitori
beneficiari .
Consiliul local poate contracta /garanta împrumuturi de la institu ii financiare interne
(b nci comerciale ) i/sau interna ionale ( BEI , BERD , BM etc.) pentru finan area
integral a proiectelor de investi ii sau pentru co-finan area proiectelor cu component de
grant de la U.E.., cu respectarea legisla iei privind limitarea serviciului datoriei publice .
Consiliul local au deplin libertate de a contracta datorii care s aduc resurse
financiare pentru finan area investi iilor în sistemele de utilit i publice pân când serviciul
datoriei asociat atinge minim 10% , din limita serviciului datoriei publice pentru fiecare an ,
iar func ie de particularit ile condi iilor locale , pot adopta pentru
rambursarea
împrumutului , f r a se limita la acestea , urm toarele surse :
• rambursare prin cre terea pre urilor/tarifelor ;
• rambursare din surse proprii ;
• realizarea PPP( parteneriat - public – privat ) ;
Pe baza planific rilor multianuale a investi iilor cuprinse în planurile de dezvoltare
local , fiecare autoritate a administra iei publice locale va stabili ponderea fiec rei surse
de finan are pentru respectivul an i pentru urm torii 3 ani .Pot contracta împrumuturi i
operatorii serviciilor de utilit i publice , cu garan ii par iale sau totale de la Consiliul
Jude ean sau Consiliul local ,dup caz .

11.3.6 PARTICIPAREA CAPITALULUI PRIVAT
IN CADRUL UNOR CONTRACTE DE PARTENERIAT
PUBLIC – PRIVAT (PPP) DE TIPUL ,, CONSTRUIE TE - OPEREAZ TRANSFER “ I VARIANTE ALE ACESTUIA

Capitalul privat trebuie implicât în sfera serviciilor publice locale , sub forma
parteneriatului public - privat , pentru c :
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interesul privat disciplineaz autoritatea din punct de vedere bugetar i cre te
eficien a economic a operatorului ;
• concentreaz capital pe termen lung în sfera serviciilor ;
• introduce elemente de concuren
într-un domeniu caracterizat în general
monopolist , iar concuren a determin cre terea calit ii ;
• se extinde aria de operare în scopul asigur rii cre terii calit ii i continuit ii
serviciilor , cu realizarea unui raport cost / calitate optim ;
• se transfer o parte din riscurile i garan iile de operare i finan are a sectorului
privat i pentru acoperirea nevoilor de co-finan are încadrul programelor europene;
• se disponibilizeaz fonduri publice cu posibilitatea utiliz rii în alte domenii;
• se atrag fluxuri financiare extrabugetare i se câ tig acces la pie ele private de
capital .
Autoritatea public local implic sectorul privat în serviciile comunitare numai în
baza rezultatelor studiilor de oportunitate preg tite i adoptate în acest sens .

11.3.7 AJUST RI DE TARIFE CA I COTE DE DEZVOLTARE

Ajust rile de tarife vor fi folosite pentru finan area proiectelor de investi ii i a
costurilor suplimentare legate de proiectele de investi ii , reprezentând i o condi ie
prealabil pentru accesarea fondurilor europene .
Pentru ca serviciile comunitare de utilit i publice s ating conformitatea cu
angajamentele României din planurile de implementare a directivelor U.E. , metodologia
de tarifare va urm ri o nou abordare luând înconsiderare urm toarele :
• tarifele pot fi m rite pentru fiecare câtegorie de servicii de utilit i publice pân
când nivelul mediu al facturii va atinge nivelele acceptate ale ratei de suportabilitate
pentru consumatorii casnici ;
• adoptarea unor tarife peste nivelul de suportabilitate se va realiza numai în cazul
unor proiecte de Interes major pentru comunitate , dup consultarea prealabil a
comunit ilor locale beneficiare i dup adoptarea m surilor de protec ie social
pentru familiile defavorizate .
Pre urile i tarifele pentru serviciile comunitare de utilit i publice se stabilesc , se
ajusteaz
i se modific prin hot râri ale Consiliului Jude ean Neam pentru servicii de
interes jude ean i ale Consiliului Local pentru serviciile de interes local , cu respectarea
metodologiilor elaborate de autorit ile de reglementare competente , luându-se în
considerare i rata de suportabilitate calculat pentru fiecare utilitate (la nivel de jude i
separat pentru mediu urban i pentru cel rural ) . Asocia iile de Dezvoltare Intercomunitare
vor avea atributii de avizare a pre urilor/tarifelor sau de aprobare a acestora în numele si
pentru autorit ile locale în baza mandatului special acordat .
Rata de suportabilitate calculat la nivel de jude i separat pe medii urban i rural
va trebui s fie sub nivelurile generale recomand te pentru fiecare câtegorie de servicii :
• alimentare cu ap i canalizare ape uzate - 3,5% ;
• salubrizarea localit ilor ( managementul de eurilor ) - 1% ;
• transportul public local – 3%
• alimentarea cu energie termic în sistem centralizat -10% ( valoarea medie dac
factura anual este împ r it pe luni ) i 20% (dac se ia în considera ie doar lunile
din sezonul rece).
Consiliul jude ean sau Consiliul Local pot aproba pentru consumatorii economici
taxe/tarife diferen iate, pe baza principiului ,, poluatorul pl te te “ .

11.3.8 FONDURI SPECIALE CONSTITUITE PE BAZA
TAXELOR SPECIALE
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Fondul de mediu – instrument economico - financiar destinat sus inerii i realiz rii
proiectelor pentru protec ia mediului , n conformitate cu dispozi iile legale în
vigoare
Fondul Român pentru Eficien a Energiei.- gestionarea fondurilor financiare de la
Fondul Global de Mediu , prin BIRD , pentru finan area proiectelor de investi ii
pentru cre terea eficien ei utiliz rii energiei în România .

11.4 FOND IID

Constituirea ,alimentarea i utilizarea Fondului de între inere , înlocuire i
dezvoltare
( Fond IID) reprezint o surs
obligatorie , legiferat prin OUG. nr. 198/2005 ,
pentru to i operatorii/prestatorii serviciilor comunitare de utilit i publice i/ sau autorit ile
locale , dup caz , care deruleaz proiecte de dezvoltare i modernizare a sistemelor de
utilit i publice i care beneficiaz de asisten financiar nerambursabil din partea U.E.
i/sau împrumuturi pentru co-finan are de la institu ii financiare interna ionale .

11.5 SUBVEN IONAREA SERVICIILOR

Subven ia reprezint un aspect foarte important în mecanismul finan rii serviciilor
comunitare de utilit i publice i o m sur social de sprijinire a popula iei defavorizate.
Strategia de subven ionare urm re te acoperirea nevoilor consumatorilor casnici cu
venituri sc zute pentru toate categoriile de servicii comunitare de utilit i publice i nu
separat pe fiecare tip de serviciu.
Subven ionarea consumatorilor casnici, ca m sur social , se va concentra pe
nevoi i nu pe pre / tarif.
Subven ia se va acorda , sub forma ajutoarelor sociale , categoriilor de popula ie
care se încadreaz
în criteriile stabilite în baza calculului analizelor detaliate privind
veniturile i cheltuielilor pe gospod rie .
Subven ia pentru transportul public local este reglementat
i suportat din
bugetul local ca venit pentru finan area func ion rii serviciului, acordarea acesteia
urm rând :
• acoperirea financiar a costurilor c l toriilor efectuate de persoane beneficiare de
gratuit i conform legii ;
• acoperirea influen elor rezultate din reduceri de tarif la legitima iile de c l torie
Individuale , a diferen elor dintre costurile de c l torie prestate i veniturile efectiv
încasate ca urmare a vânz rii legitima iilor de c l torie (ex.: trasee sociale
nerentabile).
Subven ia pentru energie termic se va reduce gradual , sumele r mase
disponibile fiind repartizate i utilizate numai pentru retehnologizarea, modernizarea i
eficientizarea SACET i pentru asigurarea protec iei sociale a persoanelor defavorizate –
ajutoare pentru plata Înc lzirii locuin ei pentru familiile i persoanele singure cu venituri
reduse .
In cazul serviciului de salubrizare, subven iile de la bugetul local vor acoperi,
al turi de tarife i taxe speciale, costurile de operare i cele de investi ii pentru înfiin area,
reabilitarea i dezvoltarea sistemului.

12 CRE TEREA CAPACIT
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ABSORB IE A FONDURILOR DE INVESTI II

Dimensiunea economico-financiar a serviciilor comunitare de utilit i publice i
rolul lor în men inerea i evitarea excluziunii sociale reclam
i îndrept e te accesul
acestui domeniu de activitate la fondurile comunitare nerambursabile, al c ror obiectiv
este, tocmai, armonizarea economico-social cu standardele Uniunii Europene .
Cre terea cap cit ii de absorb ie i de atragere a fondurilor de investi ii este legat
de capacitatea României i a autorit ilor administra iei publice locale - comunale,
or ene ti, municipale sau jude ene - de a preg ti proiecte de investi ii publice,
acceptabile, ca num r i calitate, pentru entit ile finan atoare i de a implementa
programe de investi ii în conformitate cu planurile de ac iune adoptate.
Responsabilit ile pentru planificarea, fundamentarea, promovarea, aprobarea i
implementarea lucr rilor din infrastructura tehnico-edilitar a localit ilor aferent serviciilor
comunitare de utilit i publice revin, potrivit legisla iei în vigoare, autorit ilor administra iei
publice locale. Autorit ile de la nivel central vor exercita doar un rol de îndrumare,
monitorizare i control, nu un rol de conducere în preg tirea i implementarea proiectelor
de investi ii.

12.1 ASISTEN A PENTRU ELABORAREA , MONITORIZAREA I
EVALUAREA STRATEGIILOR LOCALE

Personalul unit ii centrale de monitorizare, atât cel de la biroul central, cât i cel de
la nivelul birourilor locale prefecturale va preg ti un program detaliat de lucru, cu
implicarea autorit ilor administra iei publice locale, municipale sau jude ene, ce va
con ine, dar nu se va limita la, urm toarele elemente:
• instruirea speciali tilor autorit ilor administra iei publice locale, municipale sau
jude ene i ai unit ilor locale, municipale sau jude ene pentru monitorizarea
serviciilor comunitare de utilit i publice în privin a metodologiei de monitorizare i
ajustare a strategiilor locale, municipale sau jude ene;
• disponibilitatea de a se intâlni cu speciali tii autorit ilor administra iei publice
locale, municipale sau jude ene pentru clarific ri i discutarea strategiei pe baza
unui program;
• programarea vizitelor pe teren pentru monitorizarea implement rii strategiilor
adoptate la nivel local, municipal sau jude ean;

12.2 ASISTEN A PENTRU FAZELE DE PREG TIRE A
PROIECTULUI

Personalul unit ii centrale de monitorizare, atât cel al biroului central, cât i cel al
birourilor prefecturale va preg ti un program detaliat de lucru cu implicarea autorit ilor
administra iei publice locale, municipale sau jude ene ce va con ine, dar nu se va limita la,
urm toarele elemente:
• instruirea speciali tilor unit ilor locale, municipale sau jude ene pentru
monitorizarea serviciilor comunitare de utilit i publice în privin a metodologiei de
accesare a diferitelor tipuri de fonduri i de preg tire a proiectelor;
• instruirea speciali tilor unit ilor locale, municipale sau jude ene pentru
monitorizarea servicii comunitare de utilit i publice în privin a administr rii rela iilor
cu diferite institu ii (UE, IFI, etc.);
• disponibilitatea de a se întâlni cu speciali tii unit ilor locale, municipale sau
jude ene de monitorizare pentru discu ii de clarificare, pe baza unui program
(calendar).
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12.3 ASISTEN A IN PROCESUL DE ÎMBUN T
OPERA IONAL
I FINANCIAR

IRE

Personalul unit ii centrale de monitorizare, atât cel al biroului central, cât i cel al
birourilor prefecturale va preg ti un program detaliat de lucru cu implicarea autorit ilor
administra iei publice locale, municipale sau jude ene ce va con ine, dar nu se va limita la,
urm toarele elemente:
• instruirea speciali tilor autorit ilor administra iei publice locale, municipale sau
jude ene i ai operatorilor în privin a procesului de implementare i monitorizare a
strategiilor de restructurare i a programelor de dezvoltare durabil ;
• sprijinirea speciali tilor de la nivel local, municipal sau jude ean (autorit ile
administra iei publice locale, municipale sau jude ene i operatori) cu scopul de a
cre te capacitatea acestora de a coordona i implementa strategiile proprii;
• monitorizarea procesului de implementare a strategiei pentru serviciile comunitare
de utilit i publice.

13 M SURI LA NIVEL LOCAL
13.1 CONSIDERA II GENERALE

Conformarea serviciilor comunitare de utilit i publice cu toate angajamentele
României incluse în planurile de implementare pentru acquis-ul comunitar relevant se afl
în responsabilitatea Consiliului local.
Responsabilitatea preg tirii i implement rii strategiei locale revine Consiliului local
al ora ului Tg. Neam i Consiliului Jude enea Neam . Preg tirea strategiei locale la nivel
local pentru serviciile comunitare de utilit i publice trebuie s fie în conformitate cu toate
angajamentele României incluse în planurile de implementare pentru acquis-ul comunitar,
i trebuie s încorporeze toate principiile Strategiei na ionale. Autorit ile administra iei
publice locale i jude ene au responsabilitatea s determine i s monitorizeze ca to i
operatorii de servicii s se conformeze angajamentelor României incluse în planurile de
implementare pentru acquis-ul comunitar în timpul programat.

13.2 PREG TIREA STRATEGIE LOCALE

Autoritatea administra iei publice local are obliga ia de a preg ti propria strategie
local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice (aplicabil
fiec rui tip de serviciu), luând în considerare, f r a se limita la acestea, urm toarele
puncte:
• misiune i obiective;
• analiza situa iei existente;
• necesarul de investi ii (plan-director i studii de fezabilitate);
• analiza institu ional ;
• sursele de finan are;
• planul de implementare;
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•

monitorizarea i ajustarea strategiei.

13.3 ORGANIZAREA I DERULAREA CONSULT RILOR
PUBLICE

In România nu exist inc o legisla ie specific pentru reglementarea consult rii
publicului in cazul proiectelor mari de infrastructura. Consultarea publicului poate fi
invocat prin intermediul altor legi i reglementari generale, precum i cadrul institu ional
aferent, care reglementeaza acest procedeu. Legisla ia existent poate fi invocate i in
cazul implement rii proiectelor mari de infrastructur .
Pentru a fi mai aproape de intelesul no iunii de intalnire/consultare public
i
obiectivele acesteia sunt necesare urm toarelor calific ri privind defini tii ale termenilor
utiliza i:
a) Public – locuitori / pl titori de taxe i impozite ai comunit ilor. ONG-uri, institu ii,
asocia ii profesionale, agen i economici, industrie, grupului de interes (cu scop
comun), in general publicul definit ca sum de indivizi din comunitate.
b) Consultare politic – procesul de c utare a p rerilor publicului i de schimb de
informa ii in cazul in care acesta poate influien a procesul de luare a deciziilor,
asociat de proiecte de dezvoltare regional , politici de dezvoltare, programe i
servicii care afecteaz direct sau indirect publicul.
c) Participarea cet enilor reprezint angajarea publicului intr-o serie de activita i i
de rela ii incluzând comunicarea in doua sensuri, educa ie, consultare,
parteneriat, voluntari, reac ii ale acestora, formure, implicare in programe, dialog
continuu al câror efect este ad ugarea de valoare proiectelor propuse din
categoria infrastructural pentru transportul regional, turism, reabilitarea zonelor
Industriale i infrastrucutur de afaceri. Intâlnirile pot fi astfel organizate pentru
informarea public sau consultare public .

Cadrul legal i institu ional

Cadrul legal privind consultarea publicului este constituit, in principal, de
legisla ia privind urbanismul i de cea privind evaluarea impactului asupre mediului.

Cadrul legal

Potrivit prevederilor constitu ionale, dreptul ceta enilor de a avea acces la
informa ia de interes public coroborat cu dreptul libert ii de exprimare se manifest i
prin intâlnirile publice in cadrul comunit ilor. Conform articolui 39 al Constiutu iei
Române – Libertatea intrunirilor: „Mitingurile, demonstra iile,procesiunile sau orice alte
intruniri sunt libere i se pot organiza i desf ura numai in mod pa nic, f r nici un fel
de arme”. Principalele legi care reglementeaz consult rile publice sunt urm toarele:
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismului prevede la art. 5.
„Activitatea de amenajare a teritoriului i de urbanism trebuie s se desf oare cu
respectare autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparen ei,
descentraliz rii serviciilor publice, particip rii popula iei in procesul de luare a deciziilor,
precum i al dezvolt rii durabile, conform c rora deciziile genera iei prezente trebuie s
asigure dezvoltarea, f r a compromite dreptul genera iilor viitoare la existen
i
dezvoltare propie”. In sec iunea „Participarea popula iei la activit ile de amenajare
a teritoriului i de urbanism”, articolele con inute prev d:
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• „ART.57. – (1) Participarea popula iei la activitatea de amenajare a teritoriului i de
urbanism se realizeaz prin: a) infomarea popula iei; b) consultarea popula iei; c)
alte forme de participare prev zute de lege.

• (2) Cet enii pot participa la activitatea de amenajare a teritorului i de urbanism,
individual sau prien asociere, in condi iile legi.

• Art. 59. – Informarea popula iei este activitatea prin care se fac publice: a)
obiectivele dezvolt rii ecomonico-sociale privind amenajare a teritoriului i de
dezvoltare urbanistic a localit ilor; b) inten iile autorit ilor administra iei publice
centrale i locale privind elaborarea unor documenta ii de amenajare a teritorului i
de urbanism, precum i scopul pentru care acestea sunt elaborate; c) con inutul
documenta iilor de amenajare a teritorului i de urbanism care urmeaz s fie
supuse aprob rii, conform legii.

• Art. 60 . – Consultarea popula iei este procesul prin care acesta î i exprim
op iunile i opiniile privind prevederile programelor de amenajare a teritorului i de
dezvoltare urbanistic a localit ilor, precum i cele cuprinse in documenta iile de
amenajare a teritorului i de urbanism, in cadrul procesului de elaborare i aprobare
a acestora, i se realizeaz prin public rea procedurii de desf urare a consult rii
i desf urarea anchetei publice.

• Art. 61. – Informarea i consultarea popula iei se desf oar diferen iat, in func ie
de amploarea i de importan a documenta iei de amenajare a teritorului sau de
urbanism, potrivit procedurilor stabiliute de Ministerul Lucr rilor Publice,
Transporturilor i Locuin el”.
2) Legea administra iei publice locale nr.215/2001 prevede in art.43, paragraful 2
c „Problemele privind bugetul local,administrarea domeniului public al comunei sau
ora ului, participarea la programe de dezvoltare jude ean , regionala, zonal sau de
cooperare transfrontaliera, organizarea i dezvoltarea urbanistic a localit ilor i
amenajarea teritorului, precum i cele privind asocierea sau cooperarea cu alte
autorit i publice, organiza ii neguvernamentale, persoane juridice române sau str ine
se vor discuta intotdeauna in edin public . In leg tur cu aceste probleme primarul
poate propune consultarea cet enilor prin referendum, in condi iile legale.”
Legea cuprinde de asemenea modul de utilizare a terenurilor aferente edific rii
construc iilor propuse, terenuri care nu pot fi decât cele din domeniul public sau privat
al autorit ilor locale i care pot fi conce ionate (art. 10). Legea nr.33/1994 privind
expropierea pentru cauz de utilitate public in cazuri speciale, când proiectul nu poate
fi promovat intucât incalc propietatea privat . Potrivit acestei legi de pot transfera
terenurile din domeniul privat in domeniul public. Acest lucru se poate face de
asemenea prin acte de drept civil.
3) Legea nr. 52/2003 privind transparen a decizional in administra ie public
asigur deschiderea administra iei publice c tre cet eni prin intermediul a doua
mecanisme importante:
-participarea publicului la procesul de elaborare a reglement rilor;
-participarea publicului la procesul de luare a deciziilor.
4) Legea nr. 137/1995 privind protec ia mediului prevede la art. 11, paragraful g)
c pentru obiectivele a c ror realizare influien eaza mediul natural ( depozite de
materiale toxice, depozit ri necontrolate de de euri menajere, producerea de
substan e care afecteaz s n tatea public etc.) „Autoritatea pentru protec ia mediului
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organizeaz i decide aplicarea fazelor procedurii SEA prin aducerea la cuno tin
i
dezbaterea public a raportului privind studiul de impact asupra mediului;consemnarea
observa iilor i a concluziilor rezultate”. Articolul 12 al aceleia i legi men ioneaz :
„Procedura de autorizare este public . Mediatizarea proiectelor i activit ilor pentru
care se cere acord sau autoriza ie i a studiilor de impact, precum i dezbaterea
public se asigur de c tre autoritatea pentru protec ia mediului”. Legisla ia care
reglementeaz participarea publicului la luarea de decizii privind mediul inconjur tor
este detaliat in subcapitolul 1.4 al acestui manual SEA.
Proiectele mari de infrastructur regional , depuse in cadrul programului PHARE
trebuie s indeplineasc condi iile legilor expuse mai sus.

Cadrul institu ional

Participarea popula iei se face in cadrul unor intâlniri ai c ror organizatori sunt
reprezentan ii administra iei locale (Consiliul Jude ean, Consiliul Local) a a cum este
exprimat in legea amenaj rii teritorului i urbanismului nr. 350/2001, art.58. „Autorita ile
administra iei publice centrale i locale asigur organizarea i desf urarea procesului de
participare a popula iei in cadrul activit ilor de amenajare a teritorului i de urbanism.”
In legea administra iei publice nr. 215/2001 art.68, paragraful 1 punctele c) i k) se
men ioneaz c primarul „poate propune Consilului Local consultarea popula iei prin
referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza Hot rârii
Consilului Local el ia m suri pentru organizarea acestei consult ri, in condi iile legi” i „ia
m suri prev zute de lege cu privire la desf urarea adun rilor publice:” art.85 paragraful
1, punctul i) prevede ca „Secretarul prim riei îndeplineste, in condi iile legii, urm toarele
atributii principale: s...t asigur aducerea la cuno tin a public a hot rârilor i dispozi iilor
cu caracter normativ”
„Legea nr. 52/2003 privind transparen a decizional in administra ia public
prevede in articolul 7) anun ul trebuie public t de c tre autoritatea in cauz , cu minim 3
zile inainte de desf urarea unei edin e publice. Anun ul va con ine data i ora intâlnirii,
precum i ordine de zi, prin afi are la sediu i pe ite-ul propriu i prin transmiterea c tre
mass-media. Persoana desemnat pentru rela ia cu societatea civil va fi respons bil
atât de difuzarea anun ului cât i de invitarea special a anumitor persoane.”
In cazul in care proiectele supuse finan rii au impact asupra mediului natural
organizatorul dezbaterii publice este Agen ia de Protec ie a Mediului – APM conform Legii
protec iei mediului nr 137/1995. Modul concret de dezbatere public de c tre APM este
explicat ulterior.
Activitatea de organizare nu este numai dreptul exclusiv al institu iilor men ionate
mai sus, ea putând fi f cut i la ini iativela unor lideri ai comunit ilor locale sau ONG-uri,
agen i ecomonici in virtutea dreptului de exprimare asupra unor problema de interes public
(art. 36 din Constitu ie privind dreptul de intrunire).
Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regional in România prevede existen a
unor programe de dezvoltare regional . Obiectivul acestora conform art. 2, punctele a) i
c) este: „a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvolt rii
echilibrate, prin recuperarea accelerat a intârzierilor in dezvoltarea zonelor defavorizate”;
„c) corelarea politicilor i activit ilor sectoriale guvernamentale prin stimularea ini iativelor
i prin valorificarea resurselor locale i regionale”.
Proiectele mari de infrastructur regional vor îmbunat i infrastructura de turism,
de transport regional, vor reabilita zonele industriale în declin i vor dezvolta infrastructura
de afaceri. Proiectele respective sunt consemnate in documentele de planificare a
dezvolt rii teritorului:
• Planurile urbanistice generale (PUG), (eventual in planul urbanistic zonal –
PUZ),
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Pg. 153 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

• Planul de amenajare a teritoriului jude ean – PATJ,
• Planul de amenajare a teritoriului zonal – PATT i
• Planul de amenajare a teritoriului na ional – PATN
Conform art. 42, paragraful 1) din Legea amenaj rii teritorului i urbanismului nr.
350/2001, art. 42. – (1) „Planul de amenajare a teritorului jude ean are caracter director i
reprezint expre ia spa ial a programului de dezvoltare socio-economic a jude ului.
Planul de amenajare a teritorului jude ean se coreleaz cu Planul de amenajare a
teritoriului na ional, cu Planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele
guvernamentale sectoriale, precum i alte programe de dezvoltare.”
Derularea ulterioar a propunerii de proiect, pentru ca acesta s devin viabil,
con ine faza de dezbatere/informare in intâlnirile publice. In cadrul acestora se reg sesc i
opera iile pe care trebuie s le efectueze organele administra iei locale cum ar fi „stabilirea
bugetelor locale” conform art. 43 din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, in
care se includ valori pentru contribu ia local (SF, ob inere CU, avize i AC).

Mecanismul consult rii publicului
Obiectivele i principii

Intâlnirile publice pentru proiectele mari de infrastructur regional au diferite
obiective astfel c strategiile utilizate in acest scop variaz de la implu la complex
incluzând selec ia participan ilor i dezvoltarea agendei de lucru. Ele au drept obiect:
Rezolvarea problemelor privind tipul i categoria proiectului;
Luarea deciziilor privind amplasamentele, sursele de finan are i
modul de participare a beneficiarilor de proiect;
Raportarea i prezentarea informa iilor privind diversele aspecte în
cadrul derul rii proiectului;
Planificarea, etapizarea i responsabilit ile participan ilor la proiect;
Reac ii i evaluare;
Orice alt combina ie a celor de mai sus.
Obiectivul întâlnirilor publice in cadrul derul rii programelor finan ate din diverse
surse este acela de a cre te coeziunea comunit ilor beneficiare ale proiectului in a se
organiza la nivel local pentru preluarea de informa ii benefice acesteia, prelucrarea lor i
stabilirea unui punct de vedere/hot râre ce cuprinde efortul local privind subiectele sau
tematica intâlnirii.
In cadrul consult rilor publice se utilizeaz urm toarele principii:
• Diseminarea informa iei: furnizarea informa iei permite oamenilor s se
gândeasc la probleme, la implica ii i s - i formeze punctele de vedere. Un
public informat va fi cap bil s contribuie in mod decisiv la realizarea
proiectului i va avea incredere mai mare in cel care propune proiectul;
• Solicitarea informa iilor: dovedeste experien a trecut a publicului cu
autorit ile i poate ini ia un dialog constructiv.
• Coordonarea: abilitatea de a conduce consult ri publice depinde de cum
apreciaz membrii echipei beneficiile consult rii, cum î i in eleg rolurile i
respons bilit ile bine definite poate facilita dialogul.
• Angajarea publicului in dialog: consultarea public implic angajarea
oamenilor in dialog – un flux de informa ii i idei in dou sensuri intre cel care
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propune proiectul i participan ii pentru a- i exprima p rerile. Participarea la
dialog in stadiul incipient al procesului permite detectarea oric riu poten ial
conflict, reducând pierderile financiare datorate intârzierilor.

Mijloace i faze de organizare

Pentru realizarea intâlnirilor se folosesc mijloace de informare in anumite faze.
Acestea se pot etapiza astfel:
I.
Inainte de întâlnire:
o Calificarea tematicii/obiectivelor, determin rea scopului intâlnirii i tipul ei;
o Obiectivele i evolu ia in timp a tematicii limitând totul la o activitate ce poate fi
f cut intr-o or sau mai pu in pentru ob inerea unei p reri fundamentale a
publicului;
o Stabilirea/identificarea participan ilor la intâlnire;
o Asigurarea cu mijloace de informare care pot contribui la dezbateri i instruc iuni
specifice ale intâlnirii, cum ar fi descrieri ale propunerilor de proiect;
o Asigurarea mijloacelor de informare (logistic ) incluzând loca ia i necesarul de
echipamente.
II.
In timpul intâlnirii
o Precizarea restric iilor pentru men inerea unui climat de lucru in timpul intâlnirii
(eliminarea elementelor perturbatoare – telefoane etc.);
o Respectarea agendei de lucru in ordinea propus a subiectelor;
o Monitorizarea permanent a timpului propus pentru desf urarea intâlnirii;
o Acceptarea, in cadrul desf ur rii intâlnirii, a unor probleme conexe tematice i
incurajarea tuturor participan ilor la comunicare;
o Stabilirea unor concluzii par iale pe elementele tematicii/subiectelor i a unei
agende viitoare de lucru (cu precizarea datei).
III. Dup întâlnire
o Implementarea deciziilor intâlnirii (calendar viitor de lucru, s rcini pentru
participan i, informarea popula iei etc.).
O intâlnire fructuoas , conform celor precizate mai sus, se ob ine prin mijloace de
informare. Printre acestea sunt:
• scrisori i/sau mes je telefonice c tre indivizii poten ial afecta i de proiect inclusiv
proprietarii de terenuri;
•

Scrisori c tre persoanele sau grupurile de interes;

•
•
•
•
•
•

Publicitate in ziarele locale;
Conferin e i comunicate de pres ;
Telefon linie verde referitoare la proiect privind opiniile popula iei;
Ecrane permanente i centre de informare;
Zile de discu ii ale comunit ii in locuri publice;
Pagina de web.

Participan i la consultare

a. structuri organizate - administra ia public
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La adun rile publice pentru promovarea/derularea proiectelor mari de infrastructur
regional particip consilierii locali/reprezentan i ai comunit ii f r consilieri locali,
furnizorii utilit ilor publice (ap , energie, po t , gaz, telecomunica ii, c ii ferate etc),
furnizori ai serviciilor locale (transport public, manageri ai centrelor comerciale,
reprezentan i ai organiza iilor neguvernamentale – ONG), proprietari ai terenurilor din
zon , reprezentan i ai pl titorilor de taxe i impozite implica i in crearea unei comunit i
eficiente.
b) Grupuri INT
Factorii de decizie consemna i mai sus trebuie s in seama, in cadrul activit ii
proprii, de interes comun al grupurilor comunitare pentru rezolvarea problemei sau
atingerea obiectivului proiectului. Ace ti factori interesa i pot fi:
grupuri de interes- sunt cele afectate pozitiv sau negativ de solu ia sau etapele
derul rii proiectului i au interes in solu ionarea proiectului (membrii comunit ii).
grupuri de competen - sunt grupurile constituite din speciali ti care au con tin e,
de in informa ii i pot expertiza opera iile proiectului in derulare s ) persoane in
cadrul comunit ii care au cuno tin e de specialitate din domeniul proiectului).
grupuri de sprijin - sunt constituite din componen i ai comunit ii sau reprezentan i
ai acestora care, chiar dac nu au un interes in solu ionarea favorabil a proiectului,
devin sus in tori ai acestula (reprezentan i ai autorit iIor locale care, de i nu au
interes direct, sus in realizarea proiectelor in baza atribu iilor de serviciu), ONG-uri.
grupuri de decizie - sunt formate din speciali ti sau persoane de care depinde
luarea unor decizii in ceea ce prive te indeplinirea opera iilor/fazelor proiectului (se
reg sesc a nivelul comi iilor administrative i reprezentan i ai MIE).
grupuri de transfer de informa ii i comunicare - sunt grupurile in af r comunit ilor
care de in informa ii relevante pentru solu ionarea problemelor i pot ajuta in
procesul de transmitere de informa ii (speciali tii pe domenii:facilitatori, proiectan i,
supervizor.

Pa ii de urmat pentru consultarea publicului in cazul proiectelor mari de
infrastructur regional
Preg tirea tematicii i a mijloacelor de informare

lnvesti iile mari de infrastructur regional pot fi clasificate din punct de vedere al
preg tirii tematice in urm toarele categorii:
• Proiecte care implic executarea de construc ii in beneficiul comunit ii i
care parcurg pa i clasici ai investi iilor de construc ii conform procedurilor
existente
• Proiecte care implic modific ri ale construc iilor existente, pentru realizarea
unor activit i diferite de cele pentru care au fost construite ini ial. Aceste
proiecte impun i existen a unor anchete sociale in prealabil declan rii
ac iunii de intocmire a proiectelor, anchete al c ror subiect este acceptarea
sau neacceptarea de c tre comunitate a noilor activit i. Anchetele sociale
se vor realiza de c tre ONG-uri, organisme abilitate i/sau echipe constituite
din membrii comi iei consultative Ia nivel jude ean (Legea administra iei
publice locale nr. 215/2001). Dup realizarea anchetelor sociale se va
consulta publicul pentru tipul de proiect care poate fi propus pentru
Finan are.
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• Proiecte de creare i dezvoltare a activit ilor unor intreprinderi mici i mijlocii
care s valorifice resursele materiale i umane aflate in zon .
In cazul întâlnirilor publice de consultare, în preg tirea tematicii se va ine seama de
urm toarele etape:
• Stabilirea motivelor consult rii.
• Stabilirea subiectelor consult rii.
• Stabilirea publicului participant Ia intâlnire (grupurile de interes).
• Modul de r spuns al participan ilor.
• Data onganiz rii intâlnirii publice.
• Stabilirea moderatorului.
• Modul de folosire a concluziilor intâlnirii
• Metode de implicare a publicului in stabilirea unei concluzii obiective
• Structura organizatoric de sprijin din partea comunit ii.
• Evaluarea costurilor proiectului (eligibile i neeligibile) i a surselor financiare
fezabile (bani, natur , dona ii, sponsoriz ri, participare voluntar cu munc ).

Participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra
mediului

A a cum s-a ar tat, cet enii au un rol important in procesul de luare a deciziilor cu
privire la aprobarea, din punct de vedere al calit ii mediului, a realiz rii unor
proiecte/investi ii. fie ele publice sau private.
Mai concret, aceast inseamn c ceta enii care au un cuvânt de spus atunci când
se proiecteaz , de exemplu, un drum nou sau se construie te o groap de de euri, trebuie
s fie lua i in considerare de c tre autorit ile publice de protec ia mediului.
At t ACPM cât i titularul de proiect au obliga ia de a informa publicul despre orice
solicitare de acord de mediu pentru proiectele supuse ElM i, in continuare, asupra intregii
proceduri.
Publicul trebuie s fie informat intr-un interval de timp care s -i permit acestuia s
intervin i s I i exprime opininiile inaintea deciziei finale de emitere a acordului de mediu.
Atat ACPM cât i titularul de proiect au obIiga ia sã analizeze propunerile/observa iile
publicului i sã le ia in considerare pe toate acelea care sunt justificate.
Publicul nu reprezint o entitate de sine st t toare, el reprezint mai degrab mai
multe grupuri de interese, incluzând:
• cet eni ai comunit ilor locale;
• oficialii autorit ilor locale i regionale;
• organiza ii nonguvernamentale, comunit i, grupuri, asocia ii profesionale de
afaceri;
• institu ii educa ionale i de cercetare;
• mass-media
• alte grupuri.
Elementele cheie ale procedurii de informare i participare a publicului la
procedura ElM.
Procedura de informare i participare a publicului este coordonat de ACPM, dar
ac iunea propriu-zisá de informare i oferirea oportunit ilor de participare face parte, in
general, din respons bilitatea titularului de proiect. Aceast include:
• obligativitatea informãrii publicului cu privire Ia orice solicitare de acord de mediu
pentru proiectele supuse ElM;
• identificarea publicului interes t;
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•
•
•
•
•
•

specificarea Iocului unde pot fi consultate informa ille disponibile;
specificarea mijloacelor de informare a publicului;
determin rea modalit ii de consultare a publicului;
obligativitatea analiz rii comentariilor i recomand rilor publicului Ia fiecare etap a
procedurii care implic participarea acestuia;
posibilitatea luarii in considerare a observa iilor pertinente i justificate ale publicului
Ia luarea deciziei finale cu privire Ia realizarea unui proiect;
fixarea unui interval Iimit corespunz tor pentru diferite etape de procedur .

Diseminarea de informa ii legate de proiectele supuse procedurii ElM
A. Se difuzeaz din oficiu, la fiecare etap corespunz toare procedurii ElM i printrunul sau mai multe din mijloacele de informare enumenate anterior, informa iile privind:
Depunerea solicit rii de ob inere a acordului/acordului integrat de mediu pentru un
proiect;
Decizia etapei de încadrare a proiectului;
Dezbaterea public a raportului Ia studiul ElM;
Decizia etapei de analiz a calit ii raportului Ia studiul ElM.
Toate aceste informa ii vor fi inso ite de preciz ri privind locul i orele in care pot fi
solicitate detalii referitoare Ia etap in curs a procedurii ElM. Locul i termenul limit de
transmitere a comentariilor publicului.
Legisla ia prevede un formular standard in care se reg sesc informa iile de mai sus.
Suplimentar acestui anun standardizat, titularul proiectului poate decide/are dreptul s
furnizeze i alte informatii referitoare Ia proiect.
B. Se pot ob ine Ia cerere, in oricare dintre etapele procedurii ElM, informa ii
suplimentare fa de cele furnizate din oficiu. Informa iile care se pot solicita includ i relatii
despre alte proiecte/investi ii care au f cut obiectul ElM, despre starea mediului in zona
proiectului i polu rii din zona proiectului, despre organiza iile nonguvernamentale de
mediu care pot aduce detalii suplimentare privind avantajele i/sau dezavantajele realiz rii
proiectului/investi iei etc.
Toate documente se pot solicita Ia sediul ACPM sub jurisdic ia c reia se afla
proiectul supus ElM. Este recomand t ca solicit rile s fie f cute in scris, urmând
procedura i formularele tip prev zute in L 544/2001 i HG 123/2002.
Evaluarea strategic de mediu pentru planuri i programe
Evaluarea de mediu pentru planuri i programe este reglementat de Directiva
2001/42/EC referitoare la evaluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra
mediului (Directiva SEA) care a fost transpus în legisla ia româneasc prin HG nr.
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalu rii de mediu pentru anumite
planuri si programe. HG mai recent nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a particip rii
publicului la elaborarea anumitor planuri i programme a transpus Directiva 2003/35/EC
privind participarea publica la elaborarea unor planuri si programe cu consecinte asupra
mediului i pentru amendarea prevederilor privind participarea public i accesul la justi ie.
Directiva SEA define te "evaluarea strategic de mediu" ca i procedur ce presupune
urm toarele sarcini:
Elaborarea unui Raport de mediu privind efectele semnificative posibile ale
planului/programului schi ;
Realizare de consult ri asupra planului/programului schi
i a Raportului de mediu
înso itor;
Luarea în considerare a Raportului de mediu i a rezultatelor consult rilor în
procesul decizional;
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Furnizarea de informa ii la adoptarea planului/programului i prezentarea modului în
care evaluarea de mediu a fost luat în considerare
Pe baza acestor linii directoare emise de c tre UE, i în particular pe baza
Manualului privind SEA pentru politica de coeziune, 2007-2013, procesul SEA cuprinde
urm toarele sarcini:
Determinarea aspectelor cheie ce vor fi luate în considerare pe durata elabor rii
documentului de programare;
Analiza contextului de mediu a zonei afectate (teritoriulorasului Tg.Neamt) i a
tendin elor viitoare posibile, în cazul în care documentul de programare nu este
implementat;
Identificarea unui set relevant de obiective i priorit i specifice de dezvoltare;
Identificarea m surilor optime ce vor face posibil realizarea obiectivelor
identificate;
Elaborarea unui sistem corespunz tor de monitorizare i management;
Asigurarea de consulta ii timpurii i eficiente cu autorit ile i publicul implicat,
inclusiv cet eni i grupuri organizate de ac ionari;
Informarea factorilor decisivi cu privire la documentul de programare i impactele
sale posibile;
Notificarea autorit ilor relevante i a publicului cu privire la documentul de
programare final i la motivele adopt rii acestuia.
În conformitate cu HG 1076/2004, Raportul de mediu va cuprinde urm toarele
puncte:
O prezentare sumar a con inutului, principalele obiective ale planului
sau programului i rela ia cu alte planuri sau programe relevante;
Aspectele relevante ale st rii curente a mediului i evolu ia posibil a
acesteia f r implementarea planului sau programului;
Caracteristicile de mediu ale zonelor pentru care exist posibilitatea
s fie afectate semnificativ;
Orice problem de mediu existent relevant pentru plan sau program
inclusiv, în particular, acele probleme legate de zonele cu o
importan special pentru mediu, cum ar fi zonele desemnate prin
HG 236/2000 privind regimul zonelor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice
Obiectivele de protec ie a mediului, stabilite la nivel interna ional,
comunitar i na ional, care sunt relevante pentru plan sau program i
modul în care au fost luate în considerare aceste obiective i orice
considera ie privind mediu pe parcursul elabor rii planului;
Efectele semnificative posibile asupra mediului, inclusiv asupra
aspectelor cum ar fi biodiversitatea, popula ia, s n tatea uman ,
fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climaterici, bunurile materiale,
patrimoniul cultural inclusiv patrimoniul arhitectural i arheologic,
peisagistica i interconect rile dintre factorii de mai sus;
M surile prev zute pentru a preveni, reduce i anula pe cât posibil
orice efect negativ semnificativ asupra mediului urmare a
implement rii planului sau programului;
O prezentare sumar a motivelor ce au stat la baza select rii
alternativelor tratate i o descriere a modului în care s-a realizat
evaluarea, inclusiv orice dificultate întâmpinat ;
O descriere a m surilor prev zute în leg tur cu monitorizarea
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Un rezumat f r non-tehnic al informa iilor furnizate la punctele de mai
sus.
Evaluarea impactului proiectelor asupra mediului
Directiva Consiliului 85/337/EEC (amendat
de Directiva 97/11/EC
i
2003/35/EC), privind evaluarea efectelor anumitor proiecte private i publice asupra
mediului (Directiva EIA) a fost transpus în legisla ia româneasc prin HG nr. 918/2002
(modificat prin HG nr.1705/2005) privind procedura cadru pentru evaluarea impactului
asupra mediului i pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei
proceduri.
Potrivit legisla iei române ti, orice realizare a unei noi facilit i sau modificare a
uneia existente necesit aprobarea unui studiu de impact asupra mediului (SIM) înainte de
avizul de mediu (acord de mediu) iar autoriza ia de operare (autoriza ia de mediu) este
furnizat de Agen ia Local de Protec ie a Mediului (APML).
HG nr. 918/2002 are în vedere o list de proiecte pentru care este obligatorie
elaborarea unui SIM (Anexa 1) i o list de proiecte (Anexa 2) pentru care cerin a
referitoare la SIM trebuie stabilit de c tre APM local (APM NEAMT) sau APM regional
(ARPM BACAU), pe baza unor criterii de selectare, a a cum este indicat în Anexa 3.
Referitor la sectorul de ap , trebuie specificat faptul c doar sta iile de epurare cu
o capacitate mai mare de 150.000 echivalent popula ie sunt men ionate în Anexa 2
(SIM obligatoriu). Acest lucru înseamn c cerin a pentru un SIM pentru fiecare
sta ie de epurare propus în cadrul Planului Coordonator în vederea construirii sau

reabilit rii se va stabili de c tre APM local sau APM. (Referitor la sistemul de epurare zona
T.Neamt)
Mai mult, conform OM MMGA nr.860/2002, decizia va fi în competen a APM NEAMT

13.3 PLANUL DE IMPLEMENTARE

Pe baza necesarului de investi ii publice i a resurselor disponibile, Consiliul local i
Consiliul Jude eane, în colaborare cu fiecare operator de servicii comunitare de utilit i
publice, vor preg ti planuri de implementare proprii care s con in , f r s se limiteze la
acestea, urm toarele informa ii:
• parametrii serviciului ce vor fi atin i pentru fiecare sector al serviciilor comunitare de
utilit i publice, cu un program detaliat pentru fiecare parametru pân în 2020,
corelat cu programul de conformare stabilit de comun acord cu UE;
• necesarul total de investi ii pentru fiecare sector care s fie în conformitate cu toate
cerin ele, e alonat pe ani pân în 2020;
• sursele de finan are considerate pentru fiecare proiect de investi ii, detaliate pe
surse i pe ani pân în 2020;
• m surile pe care autorit ile administra iei publice locale doresc s le implementeze
în programul propus.
Planurile de implementare a strategiilor proprii privind accelerarea dezvolt rii
serviciilor comunitare de utilit i publice, adoptate la nivel local vor ine seama de
termenele prev zute în planurile de implementare a acquis-ului comunitar i de termenele
stabilite cu autorit ile administra iei publice centrale.
Planurile de implementare vor face parte din strategia proprie pe care Consiliul local
o va preg ti pentru accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice.
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Strategia ce con in planurile proprii de implementare va fi transmisa Unit ii
Jude ene de monitorizare din cadrul Consiliului Jude ean Neam .
Planurile de implementare aferente fiec rui tip de serviciu sunt prezentate în Anexa
nr.2.

14 MONITORIZAREA I EVALUAREA
STRATEGIEI LOCALE
Un sistem de monitorizare i evaluare eficient are o deosebit contribu ie la
atingerea obiectivelor i intelor propuse.
Baza pentru monitorizarea i cuantificarea rezultatelor este reprezentatât de
Indicatori, care sunt lega i direct de obiectivele i intele stabilite în procesul de planificare.
Procesul de evaluare i monitorizare furnizeaz informa ii curente, sistematice, care
finaspsprijin procesul de implementare.Monitorizarea urm re te progresul ora ului în
realizarea obiectivelor, m surilor i termenelor stabilite.
Monitorizarea include, în principal, urm toarele:
• monitorizarea periodic a obiectivelor i intelor din Planul de implementare;
• evalu ri asupra progresului înregistrat în atingerea obiectivelor i intelor
cuantificabile;
• identificarea întârzierilor, piedicilor i deficien elor din calea implement rii strategiei;
• stabilirea cadrului Institu ional prin formarea grupurilor de monitorizare responsabile
de evaluarea indicatorilor urm ri i i întocmirea raportului anual de monitorizare;
• monitorizarea factorilor relevan i pentru prognoz .
Rezultatele monitoriz rii vor fi folosite pentru :
• determinarea progresului de îndeplinire a obiectivelor;
• determinarea deficien elor i a zonelor care necesit aten ie;
• ghidarea sau redirec ionarea investi iilor viitoare, revizuirea calendarului de
planificare;
• informarea i raportarea c tre public i persoane oficiale despre implementarea
planului i realiz ri cuantificâte pentru atingerea intelor.
In afara Consiliului Local al ora ului Tg. Neam , func ia de monitorizare i evaluare
va fi asigurat i de Unitatea Jude ean de Monitorizare . Se vor preg ti i transmite
trimestrial rapoarte de monitorizare i evaluare pentru fiecare tip de serviciu de utilit i
publice în maxim 45 de zile de la sfâr itul trimestrului Consiliului Jude ean Neam .
Raportul de monitorizare va cuprinde urm toarele elementele, f r a se limita la
acestea :
• Obiective principale i subsidiare;
• M suri de implementare concepu e astfel încât obiectivele s fie îndeplinite;
• Indicatori de monitorizare care descriu caracteristici m surabile ale ac iunilor /
m surilor din Planul de implementare;
•
inte i termene ce stabilesc valori ale indicatorilor de monitorizare la un moment
dat sau începând cu acel moment;
• Responsabili pentru implementare – institu ii sau persoane care poart
r spunderea aplic rii m surilor stabilite;
• Responsabili pentru monitorizare – institu ii sau persoane care poart r spunderea
monitoriz rii;
• M suri corective rezultate în urma monitoriz rii.
Raportul trimestrial va cuprinde dou seturi de date:
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•
•

Informa ii corespunz toare trimestrului încheiat;
Informa ii cumulate, corespunz toare trimestrelor din anul respectiv.
Orice schimb ri în strategia local realizat de c tre Consiliul local , vor fi
comunicate Unit ii Jude ene de Monitorizare în maximum 30 de zile dup aprobarea
acestora.
Pe baza rapoartelor de evaluare se poate propune schimb ri în Strategia local
privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice.
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15. ANEXE
ANEXA NR. 1 : LISTA OPERATORILOR DE TRANSPORT C RORA LI
SE ATRIBUIE ÎN GESTIUNE DELEGAT SERVICIUL DE TRANSPORT
PUBLIC LOCAL ÎN REGIM DE TAXI
ANEXA NR. 2 : PLAN DE IMPLEMENTARE
• SERVICIUL DE ALIMENTARE CU AP
I CANALIZARE
• SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALIT ILOR I
GESTIUNEA DE EURILOR SOLIDE
• SERVICIUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC
• SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
• SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
ANEXA NR. 3 : PORTOFOLIU DE PROIECTE
ANEXA NR. 4 : HART - SISTEM ALIMENTARE CU AP , SITUA IA
I INVESTI II PLANIFICATE, ZONA TÎRGU NEAM
EXISTENT
ANEXA NR. 5 : HART - SISTEME DE ALIMENTARE CU AP , PROIECTE
ÎN DERULARE, ZONA DE DESERVIRE TÎRGU NEAM
ANEXA NR. 6 : HART
- ALIMENTARE
PRIORITARE, ZONA TÎRGU NEAM

CU

AP ,

PROIECTE

ANEXA NR. 7 : HART - COLECTARE I TRANSPORT APE UZATE,
ARIA DE DESERVIRE, ZONA TÎRGU NEAM
ANEXA NR. 8 : HART - COLECTARE I TRATARE APE UZATE,
INVESTI II PE TERMEN MEDIU I LUNG, ZONA TÎRGU NEAM
ANEXA NR. 9 : HART
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ANEXA NR. 1
Lista operatorilor de transport c rora li se atribuie în gestiune delegat serviciul de
transport public local în regim de taxi
Nr.
crt
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Denumire
operator
taxi
M riu a
Gheorghe
P.F
Asiminei
Ioan P.F.
Moisii
D.Cristinel
P.F.
M tas
Drago
P.F.
Maftei
Adrian
P.F.
Dasc lu
Ioan P.F.

Sediu

Str.22 Decembrie, bl.N6,
sc.A, ap.5
Aleea Zimbrului bl.B4, sc.B,
ap.40
Str.M r e ti, nr.79

CUI
1680223274781

1631005274787
1720910274826

Nr. de
înregistrare
la ORC
F27/112/
10.02.2004

Telefon
0740563345

M riu a
Gheorghe

Perioada
de
delegare
2008
2009

F27/630/
02.10.2003
F27/611/
29.09.2003

0744981845

Asiminei
Ioan
Moisii
D.Cristinel

2008
2009
2008
2009

0745407198

Persoan
de contact

Nr.
aut.
transport
1

Nr. de
înmatriculare
NT 05 FYD

Nr.
aut.
taxi
1

-

2

NT 99 NIC

2

–

3

3

Aleea Zimbrului bl.B4, sc.B,
ap.25

1681022274799

F27/159/
06.06.2003

0742823562

M tas
Drago

2008
2009

–

4

NT 18 MYR

4

Str.Mihai Eminescu, bl.F5,
ap.22

1530325274781

F27/87/
14.05.2003

0745412010

Maftei
Adrian

2008
2009

–

5

NT 02 WVW

5

Str.Cuza Vod , bl.A11, sc.B,
ap.37

1530122274794

F27/821/
21.10.2002

0744187155

Dasc lu
Ioan

2008
2009

–

6

6

7.

Dasc lu
IoanDaniel P.F.

Str.Cuza
Vod ,bl.A11,sc.B,ap.37

1830625271698

F27/704/
13.10.2003

0740240441

Dasc lu
Ioan-Daniel

2008
2009

–

7

NT 53 DID

7

8.

Ungureanu
Gheorghe
P.F.

Str.Progresului ,nr.1

1660305274781

F27/602
23.09.2003

0742887488

Ungureanu
Gheorghe

2008
2009

–

8

NT 01 XMV

8

9.

Preda
Vasile P.F.

Str.Abator,nr.15A

1630101174797

F27/819
21.10.2002

0744298515

Preda
Vasile

2008
2009

–

9

NT 05 USD

9
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10.

Grigora
Vasile P.F.

Str.Petru Rare ,bl.16,ap.12

1540403274787

F27/631
02.10.2003

0744163259

Grigora
Vasile

2008
2009

–

10

BN 5081

10

11.

Bobric Ion
P.F.

Str.Alexandru
L pu neanu,bl.B1,sc.A,ap.16

1440808274789

F27/1076
07.11.2003

0233663692

Bobric Ion

2008
2009

–

11

NT 05 EKC

11

12.

Oglinzanu
Const ntin
Ciprian
P.F.

Str.Bogdan Petriceicu
Ha deu, nr.22

1760903274784

F27/799/
19.07.2004

0740841378

Oglinzanu
Constantin
Ciprian

2008
2009

–

12

NT 26 MAY

12

13.

Maftei
Vasile
Ciprian
P.F.
Mariean
chiopu
Gheorghe
P.F.
Oglinzanu
Gheorghe
P.F.
David
Romeo
P.F.
Laz r
Constantin
P.F.
Simionic
Marius
P.F.
Buftea
Gavril P.F.
T n sescu
Florin P.F.
Ticu

Str. Cuza Vod ,bl.A3, sc.B,
ap.14

1830314275805

F27/947/
08.09.2004

0744653575

Maftei
Vasile
Ciprian

2008
2009

–

13

NT 05 LHJ

13

Str.M r
ap.26

1701230274801

F27/195/
13.06.2003

0741356936

Mariean
chiopu
Gheorghe

2008
2009

–

14

NT 02 ZFZ

14

1460420274781

F27/500/
04.03.2005

0742598025

Oglinzanu
Gheorghe

2008
2010

–

15

NT 26 MAY

15

Str.Cuza Vod , nr.72

1680415274787

F27/823/
30.09.2003

0745626034

David
Romeo

2008
2010

–

16

NT 03 KJE

16

Str.Fdt. V ii, nr.1

1650227274786

F27/1833/
09.08.2005

0740557811

Laz r
Constantin

2008
2009

–

17

NT 05 SBL

17

Str.Mihail
Kog lniceanu,
bl.B6, sc.A, ap.16

1731231274786

F27/2010/
21.09.2005

0740482329

Simionic
Marius

2008
2010

–

18

NT 78 SBM

18

Str.Cuza Vod , nr.9, bl.II,
sc.B, ap.33
Str. Vultur, nr.17

1481108274787

0723675372

2008
2010
2008
2012
2008

19

NT 06 DYO

19

–

20

NT 92 MAF

20

1540627274786

Buftea
Gavril
T n sescu
Florin
Ticu

–

Tg.

F27/2186/
02.11.2005
F27/213/
23.03.2007
F27/587/

–

21

NT 01 KEN

21

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

e ti, bl.B5, sc.B,

Str.Bogdan
Ha deu, nr.22

Neam ,
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22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Gheorghe
P.F.
Vartic
Ghe.
Mugurel
P.F.
Gafi a
Alexandru
P.F.
Atudorei
Ionu P.F.
Celus
Constantin
P.F
Asavinei
Neculai
P.F.
David
I.
Vasile P.F.
SC Marcos
92 SRL

Hoga , Nr. 1, Bl. B.13, Sc. B,
Ap 33
Tg.Neam , Str. Romina, Nr.
28 B
Tg.Neam ,Str.Aleea
Tîrgului, bl. A9, sc. B, et. 3,
ap. 29
Tg. Neam , bl. M9, sc.C, ap.
33
Tg. Neam , Aleea tîrgului,
bl.A7, sc. B, et.1, ap. 22
Tg. Neam , str.
Sadoveanu, nr. 258

10.03.2005

Gheorghe

2011

Vartic
Ghe.
Mugurel

2008
2011

–

22

NT 18 AVA

22

1760218274788

F27/762/
29.08.2006

0742354717

22033394

F27/562/
29.06.2007

-

Gafi a
Alexandru

2008
2012

–

23

NT 23 FLY

23

22928535

F27/1033/
13.12.2007
F27/969/26.11.2007

0740891646

Atudorei
Ionu
Celus
Constantin

2008
2013
2008
2013

–

24

NT 12 EXL

24

-

25

NT 06 WZC

25

2008
2013

–

26

NT 28 MON

26

2008
2013
2008
2013

–

27

NT 18 VIO

27

–

28

NT 10 LEO
NT 13 LEO
NT 12 LEO
NT 92 LEO
NT 17 LEO
NT 16 LEO
B 78 JHP
B 86910
NT 69 SER
NT 69 MAF
NT 05 XCW
B 54 EHL
NT 06 EIJ
NT 06 NMG
B 85TVY
NT 13 LTX
NT 17 LET
BN 4071
NT 08 LTX
NT 09 LTX

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

22813497

0744668865

Mihail

22547263

F27/862/
10.10.2007

0751513306

Asavinei
Neculai

Tg. Neam , str. M r e ti, bl.
B15, sc. B, ap. 40
Tg. Neam , str. Cuza Vod ,
nr. 10

22813519

F27/968/
26.11.2007
J27/1230/
09.06.1992

0749617342

David
Vasile
Co ofre
Mioara

Tudor

18335289

J27/136
01.02.2006

0233791538

Stoica
Gabriela

2008
2013

–

29

2861171

0745885572

I.

29.

SC
er
Trans SRL

Tg. Neam , Str.
Vladimirescu, nr.3

30.

For
Taxi
2005 Com
SRL

Tg.Neam , str.M r
153

e ti, nr.

18162447

J27/1597
24.11.2005

0748865559

L c tu u
Dumitru

2008
2013

–

30

31.

DO & VE
PROD
S.R.L.

Tg.
Neam ,
str.Mihail
Sadoveanu, nr.23A

6684293

J27/2152
15.12.1994

0233662030

Gheorghie
Florentin

2008
2013

–

31
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32.

Taxi Myo
S.R.L.

Tg. Neam , str. Vasile
Alecsandri, bl.C2, sc.A, ap. 9

23439790

J27/371/
05.03.2008

0743043107

33.

S.C.
LUMITEX
S.R.L.

Tg. Neam , str.
Sadoveanu, nr. 23A

15490130

J27/792

0233791009

34.

S.C.
DISALIN
CÂT
S.R.L.
S.C.AG
SAN
INVEST
S.R.L.

Tg.
Neam ,
b–dul
Decembrie,bl.N5, sc.A,
2,ap.7

22
et.

23884119

J27/745/
15.05.2008

0751187517

Tudor

6060273

J27/1347/
01.08.1994

0233791538

Vicol
Cezar
Gherghe
P.F.

Tg. Neam , b-dul. Mihai
Eminescu, bl. F5,sc. C, etaj
1, ap.34

35.

36.

Tg. Neam , str.
Vladimirescu, nr.3

Mihail

24070941

F27/474/
18.06.2008

0742925071

Melinte
Ionel
Ciprian
Gheorghie
Florentin

2008
2013

–

32

2008
2013

-

33

Istrate
C t lin

2008
2013

–

34

Cre u Ion

2008
2013

-

Vicol Cezar
Gherghe

2008
2013

-

35

36

NT 10 LTX
NT 11 LTX
NT 12 LTX
CJ 10 MYO

48
49
50
51

NT 28 LTX
NT 18 LTX
NT 19 LTX
NT 15 LTX
NT 16 LTX
NT 14 LTX
NT 28 LTX

52
53
54
55
56
57
58

NT 14 LTX

59

NT 08 BAN

60

NT 07 BAN

61

NT 09 BAN

62

NT 99 VIC

63

ANEXA NR. 2 PLAN DE IMPLEMENTARE
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ALIMENTARE CU AP
Obiective/priorit i/m suri
ALIMENTARE CU AP
I CANALIZARE
Obiectiv:
Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu ap
i
canalizare în sistem centralizat în vederea cre terii
gradului de accesibilitate al confortului
i
siguran ei popula iei .
Priorit i:
1. Dezvoltarea infrastructurii

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

M suri:
1.1. Înfiin area
sistemelor de
alimentare cu ap i
colectare ape uzate în
localit ile arondate
ora ului unde nu
exist .
• promovarea unor
proiecte de investi ii de
c tre Consiliul local al
ora ului Tg. Neam
• promovarea
unor
parteneriate
între
localit ile învecinate;
• parteneriate publicprivat pentru realizarea
investi iilor;
1.2. Extinderea

I CANALIZARE

Indicatori de impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

Asigurarea accesibilit ii tuturor
locuitorilor ora ului Tg. Neam la
serviciul de alimentare cu ap i
canalizare pentru cre terea calit ii
vie ii

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operator
SC
Acvaterm
SA
Tîrgu Neam .

-Resurse financiare
externe, guvernamentale,
locale, private
-Resurse umane

- Nr. str zi în care au fost
înfiin ate/extinse/reabilitate sistemele
de alimentare cu ap i canalizare

- Consiliul local
al - ora ului Tg.
Neam
-operator SC
Acvaterm SA
Targu Neamt

-Surse financiare i
externe,
guvernamentale,
locale, private ,credite
bancare
-Resurse materiale

- Nr. km de re ea
înfiin at /extins /reabilitat
- Valoarea investi iilor privind
reabilitarea / modernizarea . sta iilor
de tratare

2018

2015 (termen
int –
alimentarea
cu ap )
2018
(termen int
–colectarea i
epurarea
apelor uzate )

- Nr. studii tehnice i proiecte
demarate/realizate
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Obiective/priorit i/m suri
ALIMENTARE CU AP
I CANALIZARE

Indicatori de impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

sistemelor de
alimentare cu ap în
vederea asigur rii
accesului la acest
serviciu a unui num r
cât mai mare de
cet eni din ora ul Tg.
Neam i localit ile
limitrofe .
1.3. Reabilitarea i
modernizarea
sistemelor de
alimentare cu ap care
prezint grad ridicat de
uzur .
• Îmbun t irea
re elelor de transport
ap
potabil
prin
înlocuirea celor uzate
i
subdimensionate
pentru
reducerea
pierderilor din re ea;
• Implementarea
îmbun t irilor
tehnologice la sta ia de
tratare a apei;
• Imbun t irea st rii
tehnice a infrastructurii
prin
cre terea
capacit ii
de
înmagazinare,
solu ionarea cazurilor
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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Obiective/priorit i/m suri
ALIMENTARE CU AP
I CANALIZARE

Indicatori de impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

de supradimensionare
a re elelor ap rute ca
urmare a reducerii
consumurilor specifice
i refacerea sistemelor
de canalizare;
2. Cre terea eficien ei i
îmbun t irea calit ii
serviciului

2.1.
Implementarea
sistemelor de m surare
i
control
pe
tot
sistemul: surs , re ea,
consumator
pentru
eviden ierea pierderilor
i întocmirea corect a
documentelor
financiare;
2.2.
Promovarea
principiilor economiei
de pia
i reducerea
gradului de monopol;
• Obligativitatea
scoaterii la licita ie a
serviciilor
în
toate
cazurile
în
care
operatorul
înregistreaz
pierderi
financiare sau nu poate
asigura
o
calitate
corespunz toare
a
serviciilor de ap
i
canalizare pe care le

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

-Nr. abona i care beneficiaza de
servicii de alimentare cu ap .
-Nr contracte de prestare/furnizare
servicii încheiate
-Nr. abona i care beneficiaz de
servicii de canalizare
-Nr. de aparate de m sur i
control montate
-Grad de contorizare
-Procent de reducere a pierderilor
-Tarifele serviciilor de ap

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam -Operator SC
Acvaterm SA
Tîrgu Neam

-Resurse financiare
publice i private

permanent

-Resurse umane
-Resurse materiale
publice i private

i canal

-Calitatea apei
-Nr. de avarii
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Obiective/priorit i/m suri
ALIMENTARE CU AP
I CANALIZARE

Indicatori de impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

presteaz ;
2.3. Descentralizarea
serviciilor de utilitate
public
i cre terea
responsabilit ii
autorit ilor locale cu
privire
la
calitatea
serviciilor
oferite
popula iei;
• Îmbun t irea
performan elor
opera ionale
i
financiare
ale
operatorilor
acestui
serviciu;
• Simplificarea
procedurilor
de
ob inere a aprob rilor i
avizelor
necesare
oper rii;
2.4. Sus inerea cre rii
pie ei
regionale
a
serviciilor de ap
i
canal
în
vederea
beneficierii de pe urma
avantajelor ce decurg
din aceasta,
2.5.
Valorificarea
optim
a
surselor
naturale de ap ;
2.6. Asigurarea unor
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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Obiective/priorit i/m suri
ALIMENTARE CU AP
I CANALIZARE

3. Promovarea
parteneriatului social.

facilit i fiscale pentru
încurajarea
moderniz rii sistemelor
individuale de
alimentare cu ap ;
2.7 Realizarea cadrului
institu ional conform cu
prevederile legale i
adaptat pentru
realizarea investi iilor
durabile:
• aprobarea
Regulamentului
serviciului ;
• aprobarea deleg rii
gestiunii serviciului
c tre un operator
licen iat ANRSC;
• aprobarea
contractului de
delegare de gestiune
prin concesiune .

-Nr. parteneriate
3.1. Realizarea unor
parteneriate
cu
asocia iile
de
reprezentare
a
intereselor
beneficiarilor de servicii
- Nr. dezbateri publice
publice de alimentare
cu ap i canalizare.

3.2.
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Indicatori de impact/rezultat

Transparen

Responsabili

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-Operator SC
Acvaterm SA
Tîrgu Neam

Resurse

Termen

Resurse umane,
materiale i financiare
publice i private

Permanent

i
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Obiective/priorit i/m suri
ALIMENTARE CU AP
I CANALIZARE

Indicatori de impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

comunicare
permanent
cu
utilizatorii prin mijloace
mass media pentru
cunoa terea exact a
nevoilor clien ilor.
4. Promovarea m surilor de
dezvoltare durabil ;

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

4.1.
Implementarea
unui
sistem
de
monitorizare a calit ii - Nr. ac iuni informare
apei potabile;
4.2.
Ac iuni
de
informare a cet enilor
în
vederea
con tientiz rii
necesit ii racord rii la
re eaua de ap potabil
cu scopul
elimin rii
riscului la îmboln viri i
polu rii mediului;
4.3.
Programe
de
restructurare
a
activit ilor
gospod re ti
pentru
eliminarea surselor de
poluare a aerului, apei
i solului;
4.4. Promovarea unor
ac iuni de informare i
educare a popula iei de
economisire a apei
potabile;
4.5.
Gestionarea

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
- Operator S.C.
Acvaterm SA
Tîrgu Neam

Resurse umane,
materiale i financiare
publice i private

Permanent
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Obiective/priorit i/m suri
ALIMENTARE CU AP
I CANALIZARE

Indicatori de impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

eficient i exploatarea
ra ional a resurselor
de ap
potabil
cu
respectarea condi iilor
de mediu;
4.6. Asigurarea unor
facilit i fiscale pentru
încurajarea
moderniz rii sistemelor
individuale
de
alimentare cu ap ;
4.7.
Promovarea
investi iilor
antipoluante.

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALIT

ILOR I GESTIUNEA DE EURILOR SOLIDE

Obiective/priorit i/m suri
SALUBRIZARE

Indicatori de
impact/rezultat

Obiectiv:
Implementarea sistemului integrat de management al de eurilor,
la nivelul ora ului Tîrgu Neam în context regional , în vederea
ridic rii gradului de confort al popula iei, a siguran ei s n t ii i
a reducerii gradului de poluare a mediului înconjur tor.

Cre terea gradului de
confort i siguran a
s n t ii popula iei

Priorit i:
1. Implementarea, la nivel
local, a sistemului de
management a de eurilor;

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

M suri:
1.1.Stabilirea
cadrului
normativ, -Nr. de HCL privind
institu ional,
i
organizatoric
de gestionarea serviciului
desf urare a activit ii de salubrizare, de salubrizare
la nivel local;
1.2. Concesionarea activit ilor specifice
serviciului de salubrizare unor operatori
licentiati ;
• Aprobarea Regulamentului serviciului
de salubrizare ;
• Elaborarea documenta iilor pentru
delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare ;
• Aprobarea
deleg rii
gestiunii
serviciului operatorilor licen iat ANRSC;
• Aprobarea contractelor de delegare
de gestiune prin concesiune a
activit ilor aferente serviciului de

Responsabili

Resurse

Termen

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-Operatori de
salubrizare

Surse financiare
externe,
guvernamentale i
locale
Resurse materiale
publice i private
Resurse umane

2020

Consiliul local al
ora ului Tg.
Neam

Surse financiare
externe,
guvernamentale,
locale
Resurse materiale
i umane publice

2013
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Obiective/priorit i/m suri
SALUBRIZARE

Indicatori de
impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

Surse financiare
externe,
guvernamentale,
locale
Resurse materiale
i umane publice
Surse financiare
externe,
guvernamentale,
locale, private
Resurse materiale
i umane publice
i private

2009 –urban
2013- rural

salubrizare ;
1.3.Asigurarea resurselor materiale i
umane necesare, direct implicate în
sistemul de gestionare a de eurilor;
2. Extinderea sistemelor
de colectare a de eurilor la
nivelul intregii ariei de
operare aferent ora ului
Tg. Neam

2.1.Extinderea colect rii de eurilor în -gradul de
toate zonele ora ului.
accesibilitate a
2.2.Extinderea colect rii de eurilor în popula iei
localit ile aferente ora ului .

3. Dezvoltarea
infrastructurii de
management a de eurilor
la nivelul ora ului Tg.
Neam .

3.1.Achizi ionarea
unor
utilaje,
echipamente
i materiale necesare
desf ur rii serviciului de salubrizare a
localit ii;
3.2.Demararea unor proiecte de investi ii
proprii sau în parteneriat cu comunele
limitrofe pentru a putea beneficia de
asisten financiar extern ;
• g sirea celor mai avantajoase
scheme de finan are pentru proiectele
de investi ii;
3.3.Atragerea sectorului privat în
demararea
investi iilor
pentru
infrastructura de salubrizare;
• acordarea unor facilit i fiscale pentru
investitori i operatori;

-Valoarea anuala a
investi iilor in
echipamente si
materiale specifice
serviciului

4.1.Realizarea unui sistem de
colectare selectiv a de euri reciclabile
i de transport din gospod riile
particulare, institu iile i spa iile publice;

-Valoarea anual a
investi iilor în
echipamente i
materiale specifice

4.Implementarea
sistemelor de colectare
selectiv a de eurilor;
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
- operatori de
servicii
-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de
servicii

Nr. studii tehnice i
proiecte
demarate/realizate
individual

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de

Surse financiare
externe,
guvernamentale,
locale, private

2013

2013
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Obiective/priorit i/m suri
SALUBRIZARE

5. Minimizarea gener rii
de eurilor

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Indicatori de
impact/rezultat

Responsabili

Resurse

4.2.Separarea fluxurilor de de euri
periculoase de cele nepericuloase din
de eurile menajere;
4.3.Cre terea
coeficientului
de
colectare selectiv ;
4.4.Separarea
de eurilor
biodegradabile din de eurile municipale
colectate;

colect rii selective a
de eurilor
-Numarul anual de
echipamente pentru
colectare selectiv
utilizate
-% colectare selectiv

servicii

Resurse materiale
i umane publice
i private

5.1.Promovarea i aplicarea principiului
prevenirii i minimiz rii la produc tor;
5.2.Promovarea i aplicarea principiului
prevenirii i minimiz rii la consumator.
5.3.Reducerea cantit ilor de de euri
biodegradabile depozitate;
5.4.Realizarea sta iei de compostare în
vederea
valorific rii
de eurilor
biodegradabile;
5.5.Recuperarea
i
prevenirea
producerii de eurilor de ambalaje, f r
a introduce bariere în calea comer ului;
• recuperarea
i
reutilizarea
ambalajelor;
• reciclarea i alte forme de valorificare
a de eurilor de ambalaje.
5.6.Valorificarea
de eurilor
prin
reciclare, reutilizare sau prin orice alt
proces care vizeaz
ob inerea de
materii prime secundare sau utilizarea
unor categorii de de euri ca surs de
energie;
5.7.Asigurarea colect rii de eurilor de

-% colectare selectiv
hârtie i carton

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de
servicii

Resurse
financiare,
materiale publice
i private
Resurse umane

-% colectare selectiv
plasic, sticl i metal

Termen

permanent

-% reciclare de euri
ambalaje i plastic
-% colectare de euri
electrice i electronice
-Nr. sta ii de
compostare de euri
biodegradabile
-% valorificare de euri
din lemn
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Obiective/priorit i/m suri
SALUBRIZARE

Indicatori de
impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

echipamente electrice i electronice
prin colectarea de c tre firme
specializate, reutilizare i reciclare,
precum i alte forme de valorificare ale
acestor tipuri de de euri;
5.8.
Colectarea
i
valorificarea
de eurilor provenite din prelucrarea
lemnului prin brichetare i transformare
în agent termic;
6. Crearea i utilizarea de
sisteme financiare i
mecanisme economice
pentru gestionarea
de eurilor în condi iile
respect rii principiilor
generale, cu precadere a
principiilor „poluatorul
pl te te” i cel privind
responsabilitatea
produc torului;

6.1.Stimularea crearii si dezvol rii unei
piete viabile de de euri;
6.2. Optimizarea prelu rii i utiliz rii
fondurilor na ionale disponibile (fonduri
na ionale, fondul de mediu, fonduri
private etc);
6.3. Optimizarea prelu rii i utilizarea
fondurilor europene i interna ionale;
6.4. Analiza modului de finan are i
organizare a sistemului de gestionare a
de eurilor municipale (tarife i taxe);

7. Gestiunea de eurilor de
echipamente electrice i
electronice;

7.1.Înfiin area unor centre de colectare -Nr. depozite înfiin ate
a de eurilor de echipamente electrice i
-% colectare DEEE
electronice;
7.2.Colectarea
de eurilor
de
echipamente electrice i electronice; -Nr. ac iuni de
colectare, organizate
7.3.Reutilizarea,
reciclarea
i periodic
valorificarea de eurilor de echipamente
electrice i electronice;
7.4.Crearea de sisteme care s permit

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

-Nr. proiecte cu
finan are na ional
-Nr. proiecte cu
finan are extern

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de
servicii

Fonduri financiare
externe, na ionale
i locale

-operatori
servicii
-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam

Fonduri financiare
locale i private

Permanent

Resurse umane

Permanent
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Obiective/priorit i/m suri
SALUBRIZARE

Indicatori de
impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

de in torilor i distribuitorilor finali s
predea de eurile de echipamente
electrice i electronice (DEEE) gratuit
c tre punctele de colectare;
7.5.Asigurarea colect rii de c tre
distribuitorii de echipamente electrice i
electronice
a
de eurilor
de
echipamente electrice i electronice de
acela i tip i în aceea i cantitate cu
echipamentul/echipamentele furnizate;
7.6. Încurajarea i facilitarea reutiliz rii,
a dezmembr rii, recicl rii de eurilor din
echipamente electrice i electronice i a
componentelor i materialelor din care
sunt realizate.
8. Cre terea eficien ei
serviciului

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

8.1.Promovarea principiilor pie ei libere,
realizându-se, în acela i timp, o
corelare cu nevoile i posibilit ile
materiale a popula iei;
8.2.G sirea celor mai optime solu ii de
contractare, concesionare, licitare a
serviciului de salubrizare, care s
satisfac , pe de o parte, necesit ile de
cur enie i prezervarea condi iilor de
mediu, iar pe de alt parte s in cont
de posibilit ile de suportabilitate a a
costurilor de c tre popula ie;
8.3 Analiza eficien ei serviciului pe
baza indicatorilor de performan
stabili i în regulamentul serviciului i în
contractele de delegare a gestiunii .

-Nr. contracte
încheiate cu operatorii
-Grad de îndeplinire a
indicatorilor de
performana

-operatori
servicii
-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam

Fonduri financiare
locale i private

Permanent

Pg. 179 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

Obiective/priorit i/m suri
SALUBRIZARE
9. Promovarea principiilor
dezvolt rii durabile;

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

9.1.Reducerea impactului asupra
mediului produs de depozitele de
de euri menajere neamenajate;
• Închiderea
i ecologizarea tuturor
spa iilor de depozitare în zona rural
aferent ora ului ;
9.2. Închiderea depozitului de de euri
din ora ul Tg. Neam ;
9.3.Prevenirea gener rii de eurilor i a
efectelor nocive ale acestora;
9.4.Organizarea
de
ac iuni
de
informare
i
comunicare
pentru
con tientizarea popula iei cu privire la
depozitarea, colectarea selectiv
a
de eurilor;
9.5.Utilizarea tehnologiilor omologate
pentru reciclarea de eurilor;
9.6.Implementarea unui sistem de
identificare i înregistrare a de eurilor
periculoase;
9.7.Colectarea selectiv a de eurilor;
9.8.Depozitarea de eurilor numai cu
respectarea normelor legale pentru
fiecate tip de de eu în parte;
9.9.Transportarea de eurilor cu utilaje
adecvate tipului acestora pentru
prevenirea
polu rii
mediului
i
îmboln virea popula iei;
9.10.Prevenirea
sau
reducerea
efectelor negative asupra mediului, în
special poluarea aerului, solului, apelor

Indicatori de
impact/rezultat
-Nr. depozite închise
-Nr. depozite
ecologice nou
înfiin ate
-Nr. ac iuni de
informare,
con tientizare

Responsabili

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de
servicii

Resurse

Termen

Fonduri financiare
externe, na ionale,
locale i private

2017
închidere
depozite
neconforme

Resurse umane

permanent

-Nr. proiecte investi ii
tehnologii
antipoluante
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Obiective/priorit i/m suri
SALUBRIZARE

Indicatori de
impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

de suprafa
i subterane, i a oric ror
riscuri pentru s n tatea popula iei din
activit ile de incinerare;
9.11.Respectarea valorilor limit de
emisii în cazul inciner rii unor de euri;
9.12.Imbun t irea
tehnologiei
i
asigurarea dot rii cu un sistem de
monitorizare a emisiilor;
9.13.Promovarea utiliz rii de eurilor
menajere i industriale la producerea de
energie electric i termic ;

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC
Obiective/priorit i/m suri
ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC
Obiectiv:
Realizarea unui sistem de înc lzire centralizat eficient cu
respectarea principiilor dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.
Priorit i:
1. Asigurarea accesibilit ii
popula iei la resurse
energetice pentru înc lzire ,
identificarea i adoptarea de
solu ii optime de alimentare cu
energie termic specific
zonei.

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

M suri:
1.1 Reorientarea consumatorilor
casnici individuali c tre sistemul
centralizat de alimentare cu
energie termic
1.2. Retehnologizare i
modernizarea sistemelor în
func iune;
• întocmirea unor proiecte pentru
accesarea de fonduri pentru
reabilitare i modernizare;
• -elaborarea unor studii de
fezabilitate
premerg toare
demar rii unor proiecte de investi ii
pentru infrastructura de producere
i distribu i ei a agentului termic ce
corespund standardelor de mediu
ale UE;

Indicatori de
impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

Dezvoltarea
durabila în
domeniul
aliment rii cu
energie termic

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
- operatori de
servicii

Resurse financiare
externe,
guvernamentale,
locale, private,credite
bancare

permanent

-Nr. proiecte de
investi ii demarate

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de
servicii

Resurse financiare
externe,
guvernamentale,
locale, private,credite
bancare

permanent

-Nr. proiecte
implementate
-Nr. proiecte investi ii
în parteneriat public
privat

Resurse umane

-Evolu ie pre Gcal
-Valoarea anual a
investi iei
-Indicatori de
performana specifici
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Obiective/priorit i/m suri
ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC

Indicatori de
impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

• îmbun t irea
re elelor
de
transport a agentului termic prin
înlocuirea
celor
uzate
i
supradimensionate
pentru
reducerea pierderilor din re ea;
• reducerea i eliminarea complet
a re elelor secundare de distribu ie
prin instalarea de substa ii sau
module termice la nivel de imobil;
1.2.Implementarea sistemelor de
m surare i control pe tot lan ul
energetic: surs , re ea, consumator
pentru eviden ierea pierderilor i
întocmirea corect a documentelor
financiare;
1.3.Acordarea de stimulente fiscale
i financiare pentru realizarea
proiectelor de cre tere a eficien ei
energetice,
cu
respectarea
condi iilor legale privind acordarea
ajutoarelor de stat;
1.4.Aplicarea
prevederilor
reglement rilor europene cu privire
la respectarea standardelor de
izolare termic a cl dirilor;
1.5.Gestionarea
eficient
i
exploatarea
ra ional
a
combustibililor;
1.6.Transpunerea
în
legisla ia
na ional a prevederilor Directivei
2006/32/CE
privind
eficien a
energetic la utilizatorii finali;
1.7.Realizarea de parteneriate
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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Obiective/priorit i/m suri
ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC

Indicatori de
impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

public-privat;
• atragerea sectorului privat pentru
dezvoltarea unor investi ii în acest
domeniu prin asigurarea de c tre
stat a unor facilit i fiscale i
financiare;
1.8.Promovarea
i
aplicarea
principiilor economiei de pia ;
2.Restructurarea sistemului de
protec ie
social
prin
mecanisme
de
sus inere
direct a
consumatorilor
vulnerabili
i men inere a
pre urilor la un nivel corelat cu
suportabilitatea
consumatorilor;

2.1.Reducerea subven iilor de stat
i investirea în modernizarea
sistemelor pentru eficientizare i
implicit reducerea costurilor;
2.2.Acordarea de ajutoare de stat
doar categoriilor vulnerabile;

3.Imbun t irea
eficien ei
energetice
i promovarea
surselor
regenerabile
de
energie

3.1. Imbun t irea eficien ei
energetice la consumatori i
estimarea impactului asupra
evolu iei necesarului de energie
termic
3.2 Diversificarea i consumul
ra ional al resurselor energetice
primare utilizate
-Extinderea re elei de alimentare cu
gaz metan ;
-Valorificarea în condi ii de eficien
a resurselor enegetice
neconven ionale i regenerative.
3.3 Cre terea calita ii serviciului

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

-Nr. persoane care
beneficiaz de
subven ii
-Cuantum de
subven ionare

-Nr. de proiecte
aprobate
-Valoarea anual a
investi iilor
-Lungimea re elei de
gaze naturale –
extindere anual , km

-Consiliul local
al orasului Tg.
Neamt
-operator de
servicii

Resurse financiare
guvernamentale,
locale

Permanent

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operator de
servicii

Resurse financiare
externe,
guvernamentale,
locale,
Credite bancare

2013

-Num rul de
inspec ii/verific ri
anuale ;
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Obiective/priorit i/m suri
ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC
conform cerin elor consumatorilor.
• Asigurarea respect rii
parametrilor stabili i în contracte.
• Asigurarea respect rii
reglement rilor specifice în
domeniul transportului i
distribu iei energiei termice.
• Evaluarea performan elor prin
analiza comparativ a indicatorilor
de performan stabili i în
regulamentul de organizare i
func ionare a serviciului .
4.Promovarea
principiilor 4.1.Reducerea impactului negativ
al sectorului energetic asupra
dezvolt rii durabile;
mediului înconjur tor
• modernizarea punctelor termice
pentru reducerea emisiilor poluante
prin utilizarea tehnologiilor „curate”;
4.2.Internalizarea costurilor de
mediu în pre ul de consum;
4.3. Promovarea unor proiecte de
investi ii
antipoluante
pentru
reducerea gradului de poluare a
punctelor termice, prin accesarea
unor granturi europene;
4.4.Utilizarea unor combustibili mai
pu in poluan i ca solu ie alternativ
la cele clasice;
4.5.Facilizarea
unor
credite
accesibile
locatarilor
pentru
izolarea termic a cl dirilor;
4.6.Promovarea unor ac iuni de
informare i educare a popula iei
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Indicatori de
impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

-Gradul de realizare
cantitativ i calitativ
a indicatorilor de
performan .

-Nr. proiecte investi ii
antipoluante
-Nr. centrale noi date
în func iune

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operator de
servicii

Resurse financiare
externe,
guvernamentale,
locale,
Credite bancare

Permanent

-Surse de energie nou
introduse
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Obiective/priorit i/m suri
ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC

Indicatori de
impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

de economisire a energiei;
4.7.Gestionarea
eficient
i
exploatarea
ra ional
a
combustibililor;
4.8.Promovarea utiliz rii resurselor
energetice
regenerabile,
în
conformitate cu practicile din
Uniunea European ;
4.9.Asigurarea unor facilit i pentru
încurajarea achizi ion rii, mont rii
i utiliz rii unor instala ii de
înc lzire i producere a apei calde
prin
utilizarea
unor
resurse
energetice regenerabile (panouri
solare, generatoare eoliene,etc.);

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE C L TORI
Obiective/priorit i/m suri
TRANSPORT PUBLIC LOCAL
Obiectiv: Sistem de transport public local suportabil, confortabil
i avantajos pentru cet eni;

Priorit i:
1.Imbun t irea
infrastructurii tehnicoedilitare aferente
serviciilor de transport
public urban

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

M suri:
1.1.Modernizarea parcului auto prin
achizi ia de mijloace de transport noi,
acordând prioritate acelor mijloace de
transport care dovedesc solicitarea cea
mai ridicat , cu consum redus de energie
i respectiv grad de poluare minim,
inclusiv a fazelor de între inere;
1.2.Realizare sta ii/terminale moderne .
1.3.Cre terea capacit ii administrative în
vederea elabor rii i g sirii celor mai
eficiente solu ii de finan are a proiectelor
de investi ii, aferente infrastructurii de
interes local axate pe un transport
nepoluant;
1.4.Desf urarea de activit i conexe
transporturilor rutiere (înfiin area de

Indicatori de
impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

Un sistem de transport
public de c l tori
confortabil i avantajos

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de
servicii

Resurse financiare
externe,
guvernamentale,
locale,
Credite bancare

2013

-Nr. mijloace de
transport noi

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de
servicii

Resurse financiare
externe,
guvernamentale,
locale,
Credite bancare

2013

-Nr. microbuze colare
nou achizi ionate
-Nr. localit i care i-au
înfiin at servicii de
transport public de
c l tori

Resurse umane

-Nr. sta ii înfiin ate,
modernizate
Nr. proiecte investi ii
demarate,
implementate
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Obiective/priorit i/m suri
TRANSPORT PUBLIC LOCAL

2. Cre terea eficien ei
serviciului

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Indicatori de
impact/rezultat

parc ri auto, sta ii moderne pentru
imbarcare/debarcare c l tori, urm rirea
activit ii de ticheting);
1.5
Reabilitarea
/modernizarea
infrastructurii de drumuri i str zi .

-Nr. rute noi înfiin ate
-Lungimea
drumurilor/str zilor
reabilitate
/modernizate anual.

2.1.Diminuarea cheltuielilor de exploatare
prin moderniz ri, investi ii;
2.2.Promovarea principiilor economiei de
pia
i asigurarea climatului
corespunz tor unei concuren e loiale;
2.3.Urm rirea armoniz rii intereselor
operatorului de transport cu cele ale
economiei locale i ac ionarea în vederea
elabor rii reglement rilor locale
nediscriminatorii, menite s inl ture
practicile concuren ei neloiale;
2.4.Descentralizarea serviciilor i
cre terea responsabilit ii Consiliului local
cu privire la calitatea lor;
2.5.Consolidarea cooper rii i colabor rii
între diferitele autorit i implicate în
dezvoltarea serviciilor de transport public
de c l tori.
2.6.Institu ionalizarea creditului local, ca
un mod de finan are a moderniz rii
serviciului de transport local;
2.7.Crearea unui sistem eficient de
informare, care s asigure transparen a
serviciului;
2.8.Atragerea capitalului privat str in i
autohton în finan area investi iilor din
domeniul infrastructurii serviciului de

-Nr. contracte
concesionare serviciu
-Nr. proiecte investi ii
în parteneriat public
privat

Responsabili

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de
servicii

Resurse

Resurse financiare
guvernamentale,
locale,
Credite bancare

Termen

permanent

Resurse umane

-Nr. persoane
transportate
-Tarife practicate
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Obiective/priorit i/m suri
TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Indicatori de
impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

transport local de c l tori;
2.9. Realizarea de studii de optimizare a
transportului public local;
2.10. Achizi ionarea de mijloace de
transport public de c l tori performante;

3. Restructurarea
mecanismelor de
protec ie social a
segmentelor defavorizate
ale popula iei i
reconsiderarea raportului
cost/calitate

4. Cre terea calit ii
serviciului prestat

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

3.1.Asigurarea accesului la acest serviciu
a tuturor categoriilor sociale prin
acordarea unor subven ii i gratuit i la
tarifele de transport pentru anumite
categorii sociale defavorizate;
3.2.Men inerea unui echilibru permanent
i corect între veniturile popula iei i
tarifele aplicate;
3.3.Consolidarea
managementului
organiza ional i a resurselor umane,
orientarea serviciilor de transport public
urban spre necesit ile cet enilor;
4.1.Corelarea ofertelor cu cererile
i
astept rile beneficiarilor;
4.2.Îmbun t irea gradului de confort;
4.3.Modernizarea modului de plat a
c l toriei;
4.4.Îmbun t irea rela iei dintre operatori
i beneficiarii serviciilor de transport public
în scopul oferirii de servicii de calitate prin:
• simplificarea formalit ilor i reducerea
timpului de acces la serviciul public;
• compatibilizarea orarelor de acces cu

-Nr. persoane care
beneficiaz de
subven ii
-Cuantum de
subven ionare

-Nr. mijloace de
transport de c l tori
nou achizi ionate
-Nr. sta ii modernizate

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de
servicii

Resurse financiare
guvernamentale i
locale

permanent

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de
servicii

Resurse financiare
guvernamentale i
locale

permanent
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Obiective/priorit i/m suri
TRANSPORT PUBLIC LOCAL
programul cotidian al locuitorilor;
• mediatizarea programelor de circula ie,
asigurarea inform rii în timp real a
modific rilor intervenite în derularea
acestui serviciu.
4.5 Asigurarea analizei comparative a
eficien ei serviciului pe baza indicatorilor
de performan .
5. Promovarea principiilor 5.1.Organizarea transportului local pentru
dezvolt rii durabile
asigurarea dezvolt rii durabile a ora ului;
5.2. Înlocuirea treptat a mijloacelor de
transport poluante i mari consumatoare
de energie cu modele noi fiabile,
nepoluate, corespunz toare standardelor
europene i mondiale;
5.3.Promovarea
utiliz rii
de
surse
alternative de energie i combustibili;
5.4.Aplicarea
principiului
„poluatorul
pl te te”;

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Indicatori de
impact/rezultat

-Nr. mijloace de
transport cu grad
redus de poluare
achizi ionate

Responsabili

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de
servicii

Resurse

Resurse financiare
guvernamentale,
locale, private,
credite bancare
Resurse umane

Termen

2013
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SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
Obiective/priorit i/m suri
ILUMINAT PUBLIC
Obiectiv:
Sistem de iluminat modern în ora ul Tg. Neam generator al
unui grad ridicat de confort , siguran
i securitate pentru
locuitori .
Priorit i:
1. Dezvoltarea
infrastructurii

M suri:
1.1.Extinderea re elelor de iluminat public în
vederea asigur rii necesarului de iluminat
public;
1.2.Reabilitarea re elelor de iluminat public
prin
înlocuirea
conductorilor
i

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Indicatori de
impact/rezultat

Responsabili

Resurse

Termen

Cre terea gradului de
confort i siguran

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operator
licentiat

Resurse financiare
guvernamentale i
locale

2013

-Lungime re ea extins
-Lungime re ea reabilitat /
modernizat
-Valoarea proiectelor de
investi ii privind extinderea

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
- operatori
servicii

Resurse financiare
guvernamentale,
locale i
Private
Resurse umane

2013
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Obiective/priorit i/m suri
ILUMINAT PUBLIC

2. Cre terea
eficien ei
energetice

Indicatori de
impact/rezultat

echipamentelor uzate;
1.3.Atragerea capitalului privat în realizarea
investi iilor de extindere i reabilitare;
1.4.Realizarea unor investi ii în parteneriat
cu localit ile învecinate în vederea
cre tererii capacit ii de cofinan are;
1.5. Promovarea realiz rii de proiecte de
modernizare cu atragerea de capital i
investitori specializa i în domeniul distribu iei
energiei electrice;

/reabilitarea /modernizarea
sistemului de iluminat public
-Nr. proiecte investi ii în
parteneriat

2.1. Reorganizarea serviciului de iluminat
public
prin
aplicarea
principiilor
economiei de pia
i reducerea gradului
de monopol;
2.2. Înlocuirea
echipamentelor
de
distribu ie i m surare cu echipamente
de înalt
tehnologie în vederea
reducerilor pierderilor de energie din
re ea i implicit reducerea cuantumurilor
sumelor pl tite la distribuitori;
2.3.Înt rirea
cooper rii
cu
societ ile
specializate în vederea elabor rii unor studi i
programe de dezvoltare a serviciului;
2.4.
Promovarea
investi iilor
de
îmbun t ire a eficien ei energetice;
2.5.
Concesionarea serviciului de iluminat
public unui operator autorizat;
2.6.
Eficientizarea instala iilor de iluminat
prin utilizarea l mpilor cu consum redus;
2.7.
Acordarea de stimulente fiscale i
financiare pentru realizarea proiectelor de
cre tere a eficien ei energetice cu

Nr. contracte concesionare
Nr. proiecte de eficientizare
energetic

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

-Nivelul efortului financiar
anual privind ficientizarea
energetic a sistemului .

Responsabili

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de
servicii

Resurse

Termen

Resurse financiare
guvernamentale,
locale i
Private
Resurse umane

permanent
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Obiective/priorit i/m suri
ILUMINAT PUBLIC

3. Promovarea
principiilor de
dezvoltare
durabil

respectarea condi iilor legale privind
ajutorul de stat;
3.1.Reabilitarea i modernizarea instala iilor
existente, în vederea cre terii eficien ei
energetice, economisirii de energie, de
resurse naturale, precum
i reducerea
impactului asupra mediului prin utilizarea
energiilor curate;
3.2. Ac iuni de educare a popula iei cu
privire la necesitatea economisirii energiei
electrice
i folosirea acesteia pentru
necesit i stricte;
3.3. Cre terea eficien ei
i reducerea
consumului iluminatului public;
3.4. Înlocuirea echipamentelor uzate cu
sisteme i tehnologii energetice noi care s
conduc
la
cre terea securit ii în
alimentarea cu energie;

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Indicatori de
impact/rezultat

-Nr. proiecte modernizare
prin introducerea de
echipamente antipoluante
-% reducere consum
energie electric

Responsabili

-Consiliul local
al ora ului Tg.
Neam
-operatori de
servicii

Resurse

Termen

Resurse financiare
guvernamentale,
locale i
private

permanent

-Nr. ac iuni de informare a
popula iei privind
necesitatea reducerii
consumului de energie
electric

Pg. 193 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

ANEXA NR. 3 PORTOFOLIU DE PROIECTE

Nr.
ctr
0.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

1.

2.

3.

Extindere re ea
stradal alimentare
cu ap ora Tg.
Neam

Dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu ap
i canalizare în
sistem centralizat în
vederea cre terii
gradului de
accesibilitate al
confortului i
siguran ei

Consiliul
local
Tg.Neam

SERVICIUL DE ALIMENTARE CU AP
1.

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Descrierea principalelor activit i
ale proiectului(lucr ri)
4.

I CANALIZARE

-realizare conducte stradale de ap
potabil

Partener
5.
Operator
licen iat
SC
Acvaterm
SA
Tg.Neam

Termen de
realizare
6.

Schema
de finan are
7.

Monitorizare

Termen
int de
conformare
2015

Fonduri
nerambursabile,
fonduri
rambursabile i
buget local

Primaria

8.
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Nr.
ctr
0.
2.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

1.

2.
popula iei
Dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu ap
i canalizare în
sistem centralizat în
vederea cre terii
gradului de
accesibilitate al
confortului i
siguran ei
popula iei
Dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu ap
i canalizare in
sistem centralizat în
vederea cre terii
gradului de
accesibilitate al
confortului i
siguran ei
popula iei
Dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu ap
i canalizare in
sistem centralizat în
vederea cre terii
gradului de
accesibilitate al
confortului i
siguran ei
popula iei
Dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu ap

3.

Alimentare ap
cartier Codreni

3.

Alimentare cu ap
localitatea Filioara
,com.Agapia

4.

Extinderea re elei
de furnizare a apei
potabile – 7 km
re ea(la cei 12
existen i)

5.

Aductiune apa
Lunca si Nemtisor(11,5 distributie + 4

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Descrierea principalelor activit i
ale proiectului(lucr ri)
4.

Partener
5.

Termen de
realizare
6.

Schema
de finan are
7.

Monitorizare
8.

Consiliul
local
Tg.Neam

-execu ie re ea de distribu ie ap
potabil

Operator
licen iat
SC
Acvaterm
SA
Tg.Neam

Termen
int de
conformare
2015

Fonduri
nerambursabile
i buget local

Primaria

Consiliul
local
Tg.Neam

-execu ie re ea de distribu ie ap
potabil

Operator
licen iat
SC
Acvaterm
SA
Tg.Neam

Termen
inta de
conformare
2015

Fonduri
structurale
Buget de stat
Buget local

Primaria

Consiliul
local
Tg.Neam

-execu ie re ea de distribu ie ap
potabil

Operator
licen iat
SC
Acvaterm
SA
Tg.Neam

Termen
inta de
conformare
2015

Fonduri
structurale
Buget de stat
Buget local

Primaria

Consiliul
local
Tg.Neam

-execu ie re ea de aductiune si
distribu ie ap potabil

Operator
licentiat
SC

Termen
int de
conformare

Fonduri
structurale
Buget de stat

Primaria

Pg. 195 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr
0.

Titlu proiect
1.
km aductiune)

6.

Extindere retea de
canalizare, ora
Tg.Neam

7.

Extindere
canalizare ora
Tg.Neam pe
str zile M r e ti
i Batalion

8.

Extindere
canalizare ora
Tg.Neam pe
str zile
V.Alecsandri i
Veterani

Obiectivul specific

Beneficiar

2.
i canalizare in
sistem centralizat în
vederea cre terii
gradului de
accesibilitate al
confortului i
siguran ei
popula iei
Dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu ap
i canalizare in
sistem centralizat în
vederea cre terii
gradului de
accesibilitate al
confortului i
siguran ei
popula iei
Dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu ap
i canalizare in
sistem centralizat în
vederea cre terii
gradului de
accesibilitate al
confortului i
siguran ei
popula iei
Dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu ap
i canalizare in
sistem centralizat în
vederea cre terii
gradului de

3.

Descrierea principalelor activit i
ale proiectului(lucr ri)
4.

Consiliul
local Tg.
Neam

-lucr ri de construc iimontaj(s p tur , achizitionare i
montare tuburi, acoperire s p tura)

Consiliul
local
Tg.Neam

Consiliul
local
Tg.Neam

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Partener

Termen de
realizare
6.
2015

Schema
de finan are
7.
Buget local

Monitorizare

A.F.M.
Operator
licentiat
SC
Acvaterm
SA
Tg.Neam

Termen
inta de
conformare
2015

Fonduri
nerambursabile,
fonduri
rambursabile i
buget local

Primaria

-execu ie re ea canalizare menajer
i pluvial

Operator
licentiat
SC
Acvaterm
SA
Tg.Neam

Termen
inta de
conformare
2015

Fonduri
nerambursabile
i buget local

Primaria

-execu ie re ea canalizare menajer
i pluvial

Operator
licen iat
SC
Acvaterm
SA
Tg.Neam

Termen
inta de
conformare
2015

Fonduri
nerambursabile
i buget local

Primaria

5.
Acvaterm
SA
Tg.Neam

8.

Pg. 196 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr
0.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

1.

2.
accesibilitate al
confortului i
siguran ei
popula iei
Dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu ap
i canalizare in
sistem centralizat în
vederea cre terii
gradului de
accesibilitate al
confortului i
siguran ei
popula iei
Dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu ap
i canalizare in
sistem centralizat în
vederea cre terii
gradului de
accesibilitate al
confortului i
siguran ei
popula iei
Dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu ap
i canalizare in
sistem centralizat în
vederea cre terii
gradului de
accesibilitate al
confortului i
siguran ei
popula iei

3.

9.

Extindere
canalizare
menajer i
pluvial - re ea de
ap potabil in
satele componente
ale orasului
Tg.Neam : Blebea
i Humule ti

10.

Reabilitarea a 4,8
km re ea de
canalizare în Tg.
Neam i extindere
retea ap uzat
13,2 Km.

11.

Realizare a 42,5
km re ea nou de
ap uzat Vân tori
Neam , Humule ti
(7,0
Km
construc ie
inferioar )
i
Blebea 1,6 Km
(conduct
principal )
Humule ti 1,85 Km

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Descrierea principalelor activit i
ale proiectului(lucr ri)
4.

Partener

Consiliul
local
Tg.Neam

-execu ie re ea canalizare menajer
i pluvial
- execu ie re ea de alimentare cu
apa
-Conectarea Aglomer rii Tg. Neam
în propor ie de 100%.

Operator
licentiat
SC
Acvaterm
SA Tg.
Neam

2008-2015

Fonduri
structurale
Buget de stat
Buget local

Primaria

Consiliul
local
Tg.Neam

-execu ie re ea canalizare menajer
i pluvial

Operator
licentiat
SC
Acvaterm
SA
Tg.Neam

2015

Fonduri
structurale
Buget de stat
Buget local

Primaria

Consiliul
local
Tg.Neam

-execu ie re ea canalizare menajer
i pluvial
-Linia gravita ional Vân tori Neam
– Humule ti i Sta ie de pompare
de la Humule ti la Blebea.

Operator
licentiat
SC
Acvaterm
SA T
g.Neam

Termen
inta de
conformare
2018

Fonduri
structurale
Buget de stat
Buget local

Primaria

5.

Termen de
realizare
6.

Schema
de finan are
7.

Monitorizare
8.

Pg. 197 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr
0.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

1.
–
conduct
principal
Humule ti
–
Blebea .

2.

3.

12.

Reabilitare Sta ie
de pompare la N-E
de Blebea la 2,3
Km linia de
presiune Tg.
Neam .

Consiliul
local
Tg.Neam

-o nou Sta ie de pompare la
Blebea, 2,3 Km linia de presiune.

Operator
icentiate
SC
Acvaterm
SA
Tg.Neam

Termen
inta de
conformare
2018

Fonduri
structurale
Buget de stat
Buget local

13.

Extindere i
reabilitare Sta iei
de epurare ape
uzate. Tg. Neam .

Dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu ap
i canalizare in
sistem centralizat în
vederea cre terii
gradului de
accesibilitate al
confortului i
siguran ei
popula iei
Dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu ap
i canalizare in
sistem centralizat în
vederea cre terii
gradului de
accesibilitate al
confortului i
siguran ei
popula iei

Consiliul
local
Tg.Neam

Extindere sta ie existent pentru o
capacitate
de
30.000
p.e.
(capacitate curent de 17.000 p.e.),
îmbun t irea tratamentului ter iar
pentru cerin ele tratamentului apei
uzate. Aceast
m sur
include
extinderea de noi construc ii:
bazine de aerare, instala ia aerob
i anoxic , instala ia de dozare
fosfor i a echipamentului electric i
icentia.
Conectarea
stabilit
pentru
satisfacerea nevoilor pân în 2015
la Sta ia de epurare ape uzate.
Stabilirea
conexiunilor
Blebea,
Humule ti i Vân tori Neam la
SEAU pân în 2015

Operator
licen iat
SC
Acvaterm
SA
Tg.Neam

Termen
inta de
conformare
2018

Fonduri
structurale
Buget de stat
Buget local

Tg.Neam

Descrierea principalelor activit i
ale proiectului(lucr ri)
4.

Partener
5.

Termen de
realizare
6.

Schema
de finan are
7.

Monitorizare
8.

Primaria

Primaria
COST
ESTIMAT
467.115
EURO
EURO

Nota : S-au înscris i investi iile pentru unele localit i deoarece serviciul este gestionat de operatorul SC ACVATERM SA

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Pg. 198 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

Nr.
ctr.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

0.

1.

2.

3.

Eco Management
Tg.Neam -Proiect
pt.implementarea unui
sistem simplu,eficient i
durabil de gestionare a
de eurilor locale (in
parteneriat cu
Dr g ne ti,Brusturi,
Grumazesti,B l te tii,
Ghindaoani)

Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
orasului Targu Neamt
in context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al
popula iei, a siguran ei
s n t ii si a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor

Consiliul local
Tg.Neam
+ comunele
asociate

Sistem integrat de
management al de eurilor
solide în jude ul Neam

Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
ora lui Targu Neam în
context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al
popula iei, a siguran ei
s n t ii i a reducerii

SERVICIUL DE SALUBRIZARE
1.

2.

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Consiliul
Jude ean
Neam +
unit ile
administrativ
teritoriale din
jude ul Neam
asociate –
ora ul
Tg.Neam

Descrierea
principalelor activit i
ale proiectului(lucr ri)
4.
-implementare sistem de
colectare selectiv pe
urm toarele categorii de
de euri : biodegradabile
i valorificabile .
- Achizi ionarea
echipamentelor de
colectare : - 1830
europubele de 0.24 mc
, 4576 europubele de
0.12 mc , 180
containere de 1.1 mc ,
9934 recipienti
compost .
-achizi ionare mijloace de
transport specifice: 2
autogunoiere cu o
capacitate de 18 mc
- amenajarea unei sta ii
de compostare
- amenajarea unei sta ii
de sortare
- proiect jude ean
- realizarea colect rii
selective
- valorificarea de eurilor
biodegradabile
- construirea sta iilor de
transfer
- construirea sta iilor de
sortare de euri
- construirea unui

Partener
5.
Comunele
asociate

Consiliul
Jude ean
Neam +
unit ile
administrativ
teritoriale din
jude ul Neam
asociate

Termen
de
realizare
6.

Schema
de
finan are
7.

2009

In
derulare
PhareCES

Prim ria

FS; BS ;
BL
-POS
MEDIU

Consiliul
Jude ean
Neam
Primîria
Tg.Neam ;
ADI
ECONEAM

20082013

Monitorizare
8.

Pg. 199 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.

Titlu proiect

0.

1.

3.

Procurare de c tre
prim rie a unor mijloace de
transport i
utilitare:microbuz,
autogreder cu vol

4.

Achizti ionare compactor
WEBER

5.

Achizi ionare
Autocamionet la Serviciul
Sera, Spa ii verzi,
Salubritate

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Obiectivul specific
2.
gradului de poluare a
mediului înconjur tor
Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
ora ului Tîrgu Neam în
context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al
popula iei, a siguran ei
s n t ii i a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor
Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
ora ului Tîrgu Neam în
context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al
popula iei, a siguran ei
s n t ii si a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor
Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
ora ului Tîrgu Neam în
context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al

Beneficiar
3.

Consiliul local
Tg.Neam

Descrierea
principalelor activit i
ale proiectului(lucr ri)
4.
depozit jude ean
- închiderea depozitelor
i spa iilor de
depozitare
-Procurarea efectiv a
unor mijloace de
transport i utilitare:
microbus, autogreder cu
vol

Partener
5.

Termen
de
realizare
6.

Schema
de
finan are
7.

Monitorizare
8.

-

20082013

Buget
local

Prim ria

Consiliul local
Tg.Neam

-Achizi ionarea
microbuzului la Prim ria
Tg.Neam

-

20082013

Buget
local

Prim ria

Consiliul local
Tg.Neam

-Achizi ionarea utilajului
necesar la Serviciul
Sera,Salubritate Spa ii
verzi

-

20082013

Buget
local

Prim ria

Pg. 200 din 222

Achizi ionare Autogreder

Achizi ionare înc rc tor
Wola

7.

8.

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Achizi ionare Remorca
tractor la Serviciul SeraSalubritate

1.

0.

6.

Titlu proiect

Nr.
ctr.
2.
popula iei, a siguran ei
s n t ii si a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor
Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
orasului Targu Neamt
in context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al
popula iei, a siguran ei
s n t ii si a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor
Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
orasului Targu Neamt
in context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al
popula iei, a siguran ei
s n t ii si a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor
Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
ora ului Tîrgu Neam în
context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al

Obiectivul specific

-Achizi ionarea utilajului
necesar Prim riei
Ora ului Tg. Neam

-Achizi ionarea utilajului
necesar Prim riei
Ora ului Tg. Neam

Consiliul local
Tg.Neam

Consiliul local
Tg.Neam

-Achizi ionarea utilajului
necesar la Serviciul
Sera,Salubritate spa ii
verzi

Descrierea
principalelor activit i
ale proiectului(lucr ri)
4.

Consiliul local
Tg.Neam

3.

Beneficiar

-

-

-

5.

Partener

20082013

20082013

20082013

Termen
de
realizare
6.

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

Buget
local

Buget
local

Buget
local

Schema
de
finan are
7.

Pg. 201 din 222

Prim ria

Primaria

Primaria

8.

Monitorizare

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

0.

1.

2.
popula iei, a siguran ei
s n t ii si a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor
Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
orasului Targu Neamt
in context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al
popula iei, a siguran ei
s n t ii si a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor
Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
orasului Targu Neamt
in context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al
popula iei, a siguran ei
s n t ii si a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor
Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
orasului Targu Neamt
in context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al

3.

9.

Achizi ionare Concasor

10.

Achizi ionare plug cu
3 cormane

11.

Achzitionare europubele i
eurocontainere

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Descrierea
principalelor activit i
ale proiectului(lucr ri)
4.

Partener
5.

Termen
de
realizare
6.

Schema
de
finan are
7.

Monitorizare
8.

Consiliul local
Tg.Neam

-Achizi ionarea utilajului
necesar Prim riei
Ora ului Tg. Neam

-

20082013

Buget
local

Prim ria

Consiliul local
Tg.Neam

-Achizi ionarea utilajului
necesar Prim riei
Ora ului Tg. Neam

-

20082013

Buget
local

Prim ria

Consiliul local
Tg.Neam

-Achizi ionarea acestora
necesare Prim riei
Ora ului Tg. Neam

-

20082013

Buget
local

Prim ria

Pg. 202 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

0.

1.

2.
popula iei, a siguran ei
s n t ii si a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor
Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
ora ului Tîrgu Neam în
context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al
popula iei, a siguran ei
s n t ii si a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor
Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
ora ului Tîrgu Neam în
context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al
popula iei, a siguran ei
s n t ii si a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor
Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
ora ului Tîrgu Neam in
context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al

3.

12.

Achizi ionare co uri gunoi

13.

Achizi ionare autocamion
16 to

14.

Elaborare documenta ie
pentru închiderea
depozitului or enesc din
ora ul Tg.Neam

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Descrierea
principalelor activit i
ale proiectului(lucr ri)
4.

Partener
5.

Termen
de
realizare
6.

Schema
de
finan are
7.

Monitorizare
8.

Consiliul local
Tg.Neam

-Achizi ionarea acestora
necesare Prim riei
Ora ului Tg. Neam

-

20082013

Buget
local

Primîria

Consiliul local
Tg.Neam

-Achizi ionarea utilajului
necesar Prim riei
Ora ului Tg. Neam

-

20082013

Buget
local

Prim ria

Consiliul local
Tg.Neam

-Efectuarea de c tre o
firm specializat a
documenta iei necesare
acestui scop

-

20082013

Buget
local

Prim ria

Pg. 203 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

0.

1.

2.
popula iei, a siguran ei
s n t ii si a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor
Implementarea
sistemului integrat de
management al
de eurilor, la nivelul
orasului Targu Neamt
in context regional , în
vederea ridic rii
gradului de confort al
popula iei, a siguran ei
s n t ii si a reducerii
gradului de poluare a
mediului înconjur tor

3.

15.

Nr.
ctr.
0.

Achizi ionare ma in de
compactat gunoi

Consiliul local
Tg.Neam

Titlu proiect

Obiectivul
specific

Beneficiar

1.

2.

3.

SERVICIUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMIC

Descrierea
principalelor activit i
ale proiectului(lucr ri)
4.

-Achizi ionarea utilajului
necesar Prim riei
Ora ului Tg. Neam

Descrierea
principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.

Termen
de
realizare
6.

Partener
5.

-

20082013

Schema
de
finan are
7.

Buget
local

Monitorizare
8.

Prim ria

Partener

Termen
de
realizare

Schema
de finan are

Monitorizare

5.

6.

7.

8.

1.

Extindere re ea distribu ie gaze
naturale, str.B.P.Ha deu,
C.Porumbescu, I..Roat

Realizarea unui
sistem de înc lzire
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare conducta
stradal distribu ie
gaze naturale

Operator
licen iat

20082013

Fonduri
nerambursabile
i buget local

Prim ria

2.

Extindere re ea distribu ie gaze
naturale, str. Panduri,

Realizarea unui
sistem de înc lzire

Consiliul
local

-realizare conducta
stradal distribu ie

Operator
licentiat

20082013

Fonduri
nerambursabile

Primaria

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Pg. 204 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

1.
G.Cosbuc,Gh.Laz r,Gh. Asachi

2.
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

3.
Tg.Neam

Descrierea
principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.
gaze naturale

3.

Extindere re ea distribu ie gaze
naturale str.1 Decembrie 1918,Cet ii,
Pâr ului,Moara de Foc

Realizarea unui
sistem de înc lzire
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare conducta
stradal distribu ie
gaze naturale

Operator
licen iat

4.

Extindere re ea distribu ie gaze
naturale, str. tefan cel
Mare,Crizantemei, Daciei i Libert ii

Realizarea unui
sistem de înc lzire
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare conducta
stradal distribu ie
gaze naturale

5.

Extindere re ea distribu ie gaze
naturale, str. Decebal, 1 Decembrie
1918, oimului,
Vultur,M.Viteazul,Slt.Buzescu,
I.Creang , Roman , Zorilor

Realizarea unui
sistem de înc lzire
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

Consiliul
local
Tg.Neam

6.

Extindere re ea distribu ie gaze

Realizarea unui

Consiliul

Nr.
ctr.
0.

Titlu proiect

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Obiectivul
specific

Beneficiar

Partener

Termen
de
realizare

5.

6.

Schema
de finan are

Monitorizare

7.
i buget local

8.

20082013

Fonduri
nerambursabile
i buget local

Prim ria

Operator
licen iat

20082013

Fonduri
nerambursabile
i buget local

Prim ria

-realizare conducta
stradal distribu ie
gaze naturale

Operator
licentiat

20082013

Fonduri
nerambursabile
i buget local

Prim ria

-realizare conducta

Operator

2008-

Fonduri

Prim ria

Pg. 205 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.
0.

Titlu proiect

Obiectivul
specific

Beneficiar

Descrierea
principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.
stradal distribu ie
gaze naturale

Partener

Termen
de
realizare

5.
licentiat

6.
2013

7.
nerambursabile
i buget local

Schema
de finan are

Monitorizare

1.
naturale, cartier Humule ti

2.
sistem de înc lzire
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

3.
local Tg.
Neam

7

Modernizare central termic Serviciul Sera Salubritate i Spa ii
Verzi

Realizarea unui
sistem de înc lzire
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

Consiliul
local
Tg.Neam

-execu ie modernizare

-

20082013

Buget local

Prim ria

8.

Extindere re ea distribu ie gaze
naturale, str. B ile Oglinzi

Realizarea unui
sistem de înc lzire
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare conducta
stradal distribu ie
gaze naturale

Operator
licentiat

20082013

Buget local

Prim ria

9.

Extindere re ea distribu ie gaze
naturale, str. 1 Decembrie 1918,
Cet ii,Luncii, Prunilor,Siret, Fdt.
V ii(cartier Condreni)

Realizarea unui
sistem de înc lzire
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare conducta
stradal distribu ie
gaze naturale

Operator
licentiat

20082013

Fonduri
rambursabile i
buget local

Primaria

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

8.

Pg. 206 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam

0.
10.

1.
Extindere re ea distribu ie gaze
naturale, str. Garoafelor,
Nucilor,Zorilor

2.
Realizarea unui
sistem de înc lzire
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

3.
Consiliul
local
Tg.Neam

Descrierea
principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.
-realizare conducta
stradal distribu ie
gaze naturale

11.

Extindere re ea distribu ie gaze
naturale, str.1 Mai, Grivi ei,Aprodu
Purice,Roman ,Fund turi

Realizarea unui
sistem de înc lzire
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare conducta
stradal distribu ie
gaze naturale

Operator
licentiat

20082013

Buget local

Primaria

12.

Extindere re ea distribu ie gaze
naturale, str.Vultur,
T b cari,Câmpului,Horia,Clo ca i
Cri an,Ozanei, M.Sadoveanu

Realizarea unui
sistem de înc lzire
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare conducta
stradal distribu ie
gaze naturale

Operator
licentiat

20082013

Fonduri
rambursabile i
Buget local

Primaria

13.

Extindere re ea distribu ie gaze
naturale, cartier Humule tii Noi

Realizarea unui
sistem de înc lzire
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare conducta
stradal distribu ie
gaze naturale

Operator
licentiat

20082013

Buget local

Primaria

Nr.
ctr.

Titlu proiect

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Obiectivul
specific

Beneficiar

Partener

Termen
de
realizare

5.
Operator
licentiat

6.
20082013

7.
Buget local

8.
Primaria

Schema
de finan are

Monitorizare
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Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.
0.
14.

Titlu proiect

Obiectivul
specific

Beneficiar

1.

2.

3.

Realizarea unui
sistem de înc lzire
centralizat eficient
cu respectarea
principiilor
dezvolt rii durabile
i realizarea
coeziunii sociale.

Consiliul
local Tg.
Neam

Extindere re ea distribu ie gaze
naturale, cartier Blebea

Descrierea
principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.
-realizare conducta
stradal distribu ie
gaze naturale

Partener

Termen
de
realizare

Schema
de finan are

Monitorizare

5.

6.

7.

8.

Operator
licentiat

Descrierea principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.

20082013

Termen
de
realizare
6.

Buget local

Schema
de
finan are
7.

Primaria

Nr.
ctr.

Titlu proiect

Obiectivul
specific

Beneficiar

0.

1.

2.

3.

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cet eni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-continuarea lucr rilor la
pod

-

20082013

Fonduri
rambursabile i
buget

Prim ria

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru

Consiliul
local
Tg.Neam

-continuarea lucr rilor la
varianta ocolitoare

Compania
Na ional
de Drumuri
Nationale

20082013

Fonduri
nerambursabile,
fonduri
rambursabile i
buget local

Prim ria

SERVICIU DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
Infrastructura tehnico-edilitar
1.
Pod peste râul Ozana-cartier
Blebea

2.

Varianta ocolitoare, ora
Tg.Neam

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Partener
5.

Monitorizare
8.

Pg. 208 din 222

Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.

Titlu proiect

0.

1.

Obiectivul
specific
2.
cetateni;

Beneficiar
3.

Descrierea principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.

Partener
5.

Termen
de
realizare
6.

Schema
de
finan are
7.

Monitorizare
8.

3.

Modernizare strada Mihai Viteazul

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Fonduri
rambursabile i
buget

Primaria

4.

Modernizare strada Vasile
Alecsandri

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Fonduri
rambursabile i
buget

Primaria

5.

Modernizare strada Aleea
Zimbrului

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Fonduri
rambursabile i
buget

Primaria

6.

Modernizare strada Progresului

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Fonduri
rambursabile i
buget

Primaria

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.

Titlu proiect

0.

1.

Obiectivul
specific
2.
cetateni;

Beneficiar
3.

Descrierea principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.

Partener
5.

Termen
de
realizare
6.

Schema
de
finan are
7.

Monitorizare
8.

7.

Modernizare strada Nemti or

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Fonduri
rambursabile i
buget

Primaria

8.

Modernizare strada Roman ,
inclusiv strada Busuiocului, strada
Alexandru cel Bun, Fdt. Fabricii

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Fonduri
rambursabile i
buget

Primaria

9.

Modernizare strada Moldovei

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Fonduri
rambursabile i
buget

Primaria

10.

Modernizare strada Batalion

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Fonduri
rambursabile i
buget

Primaria

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.

Titlu proiect

0.

1.

Obiectivul
specific
2.
cetateni;

Beneficiar
3.

Descrierea principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.

Partener
5.

Termen
de
realizare
6.

Schema
de
finan are
7.

Monitorizare
8.

11.

Modernizare strada Veterani

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Fonduri
rambursabile i
buget

Primaria

12.

Modernizari alei pietonale între
blocuri

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare alei i trotuare
inclu ive mobilierul stradal
pe cca. 6 km. intre bolcuri

-

20082013

Buget local

Primaria

14.

Amenaj ri parcari ora

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare i modernizare
parcari in suprafata de
8.000 mp

-

20082013

Fonduri
rambursabile i
buget

Primaria

15.

Dotarea ora ului Tg. Neam cu o
re ea de transport moderna

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru

Consiliul
local
Tg.Neam

-Procurarea de mijloace
de transport ce sa asigure
un parc auto modern al
ora ului, ce sa satisfaca
pretentiile europene in
domeniu

Operator
de
transport

20082013

Buget local

Primaria

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.

Titlu proiect

0.

1.

Obiectivul
specific
2.
cetateni;

3.

Descrierea principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.

Beneficiar

Partener
5.

Termen
de
realizare
6.

Schema
de
finan are
7.

Monitorizare
8.

14.

Modernizare semaforizare
intersec ii centrale ora i
intersectie”Humule ti”

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare dirijarii automate
a circulatiei auto i
pietonale

-

20082013

Buget local

Primaria

15.

Modernizare strada Horia ,Clo ca
i Cri an, inclusiv str. Unirii

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare imbracaminte
asfal ic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

16.

Modernizare strada Câmpului

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

17.

Modernizare strada Ogoarelor i
Berzei

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare imbracaminte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Termen
de
realizare
6.

Schema
de
finan are
7.

Titlu proiect

0.

1.

18.

Modernizare strada Moara de Foc

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare imbracaminte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

19.

Modernizare strada Cet ii

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

20.

Modernizare strada Daciei

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

21.

Modernizare strada Vultur

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Obiectivul
specific

Descrierea principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.

Nr.
ctr.

2.
cetateni;

Beneficiar
3.

Partener
5.

Monitorizare
8.
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Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.

Titlu proiect

0.

1.

Obiectivul
specific
2.
avantajos
pentru
cetateni;

Beneficiar
3.

Descrierea principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.

Partener
5.

Termen
de
realizare
6.

Schema
de
finan are
7.

Monitorizare
8.

22.

Modernizare strada G.Co buc

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

23.

Modernizare strada I. Roat

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

24.

Modernizare strada Liberta ii

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

25.

Modernizare strada Gh.Laz r

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.

Titlu proiect

0.

1.

Obiectivul
specific
2.
avantajos
pentru
cetateni;

Beneficiar
3.

Descrierea principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.

Partener
5.

Termen
de
realizare
6.

Schema
de
finan are
7.

Monitorizare
8.

26.

Modernizare strada B.P.Ha deu

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

27.

Modernizare strada Fdt. Eternita ii

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

28.

Modernizare strada 9 Mai

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

29.

Modernizare strada Ciprian
Porumbescu

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Buget local

Primaria
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Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.

Titlu proiect

0.

1.

Obiectivul
specific
2.
avantajos
pentru
cetateni;

Beneficiar
3.

Descrierea principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.

Partener
5.

Termen
de
realizare
6.

Schema
de
finan are
7.

Monitorizare
8.

30.

Modernizare strada Garoafelor

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

31.

Modernizare strada Obor

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

32.

Modernizare strada Umbrei i
Fdt.Codrului

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

33.

Modernizare strada Ana Ip tescu

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria
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Strategia local privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice –ora ul Tg.Neam
Nr.
ctr.

Titlu proiect

0.

1.

Obiectivul
specific

Beneficiar

2.
avantajos
pentru
cetateni;

34.

Modernizare strada Zorilor

35.

Modernizare strada
1Mai,inclusiv:Slt.Câmpeanu,
str.Aprodu Purice,str.Grivi ei

36.

Înfiin area in parteneriat public
privat a 2 rute de transport urban
de c l tori pe traseele Humulestii
Noi-Blebea i Condreni-Timi e ti

3.

Termen
de
realizare
6.

Partener
5.

Schema
de
finan are
7.

Monitorizare
8.

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;
Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare îmbr c minte
asfaltic , trotuare i
mobilier stradal

-

20082013

Buget local

Primaria

Sistem de
transport public
local
suportabil,
confortabil si
avantajos
pentru
cetateni;

Consiliul
local
Tg.Neam

-realizare parteneriat
public privat (PPP), între
CL. Tg.Neam i un
operator economic privat .

Buget local

Primaria

Nr.
ctr.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

0.

1.

2.

3.

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC LOCAL
Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Descrierea principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.

Operatori
de
transport

Descrierea principalelor
activit i ale
proiectului(lucr ri)
4.

20082009

Partener
5.

Termen
de
realizare
6.

Schema
de
finan are
7.

Monitorizare
8.
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1.

Extinderea i
modernizarea
iluminatului public pe
raza ora ului
Tg.Neam

Sistem de iluminat modern
in ora ul Tg. Neam
generator al unui grad
ridicat de confort ,
siguran
i securitate
pentru locuitori .

Consiliul
local
Tg.Neam

Execu ia i înlocuirea tuturor
re elelor electrice de pe raza
ora ului la normele europene

-

20082013

-Buget local
-Fondul
Român
pentru
Eficien a
Energiei

Primaria

2.

Extindere i
modernizarea
iluminatului arhitectural
, ornamental i
ornamental festiv

Sistem de iluminat modern
în ora ul Tg. Neam
generator al unui grad
ridicat de confort ,
siguran si securitate
pentru locuitori .

Consiliul
local
Tg.Neam

Proiectarea i realizarea de
solu ii specifice iluminatului
architectural i peisagistic
adaptate cazurilor in spe

-

20082013

Buget local

Primaria

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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Anexa nr. 4 Sistem alimentare cu ap , situa ia existent

i investi ii planificate, zona Tîrgu Neam

SISTEM EXISTENT
Re ea distribu ie ap
Linie aduc iune ap
Bazin stocare ap
Bazin capatre ap de suprafa
Sursa de ap de adâncime
Sursa de ap de suprafa
Sta ie pompare ap
Sta ie tratare ap
Alt tip tratare ap
Uv sau alt tip de dezinfectare
Sta ie clorinare
Sistem centralizat alimentare ap inexistent –
fântâni sau captare surse de suprafa
SISTEM PROPUS

Zone alimentare cu ap
Linii de aduc iune ap propuse
Linii de aduc iune ap propuse-alternative
Propuneri de modernizare a liniilor de
aduc iune ap existente

Anexa nr. 5 Sisteme de alimentare cu ap , proiecte în derulare, zona de deservire Tîrgu Neam

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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-

sistem de alimentare cu ap
existent
zone f r sistem de
alimentare cu ap
sisteme de alimentare cu ap
în consruc ie

Anexa nr. 6 Alimentare cu ap , proiecte prioritare, zona Tîrgu Neam
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MODERNIZARE

Re ea distribu ie ap

ECHIPAMENT DE

Linie aduc iune ap
Bazin stocare ap

CLORINARE

Bazin capatare ap de suprafa
Sursa de ap de adâncime
Sursa de ap de suprafa
Sta ie pompare ap
Sta ie tratare ap
Alt tip tratare ap
Uv sau alt tip de dezinfectare

MODERNIZARE REZERVOARE
REABILITARE I EXTINDERE

Sta ie clorinare
Sistem centralizat alimentare ap inexistent –
fântâni sau captare surse de suprafa

RE EA DE DISTRIBU IE

Anexa nr. 7 Colectare i transport ape uzate, aria de deservire, zona Tîrgu Neam

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008
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Grani administrativ
Drum jude ean
Drum na ional
Sta ii epurare ap uzat
Aglomer ri peste 10.000 l.e.
Aglomer ri cu 2.000-10.000
l.e.
Aglomer ri peste 2.000 l.e.

Localitatea Nr.loc. Nr.l.e.
754
754
Blebea
3764
4140
Humule ti
525
525
Humule tii
Noi
16040 18446
Tîrgu
Neam
5212
5733
Vân toriNeam

Sta ii de epurare existente
Sta ii de epurare ce trebuie
reamplasate
Sta ii de epurare reabilitate
Sta ii de epurare planificate
Sta ii de pompare existente
Sta ii de pompare
planificate/reabilitate
Colector principal planificat

Anexa nr.9
de euri din

Edi ia nr.1/Revizia nr.0 /2008

Depozite de
jude ul Nem
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