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DEFINIŢII SI ABREVIERI
Definiţii
Apă potabilă: apa care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în
vigoare;
Ape uzate menajere: apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării,
instituţii publice şi servicii;
Ape uzate industriale: apele de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale
sau a unei alte utilizări decât cea menajeră;
Ape uzate orăşeneşti: apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu
apele uzate industriale sau agrozootehnice, apele care provin din spălarea drumurilor publice sau
private, a aleilor, grădinilor şi a curţilor imobilelor;
Autoritatea de reglementare pentru servicii de utilităţi publice: Autoritatea Naţională
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.;
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI): Organism constituit din Autorităţi
Publice în scopul cooperării eficiente pentru implementarea proiectelor de investiţii şi a furnizării
serviciilor în domeniul apei şi apei uzate;
Branşament de apă: partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura
dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri;
Contract de finanţare: contract ce se va încheia între Beneficiarul Proiectului şi
Autoritatea de Management care stabileşte condiţiile de finanţare din POS Mediu, pentru
realizarea lucrărilor prevăzute prin Proiect;
Domeniul public: totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt
de folosinţă sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare printr-o hotărâre a Consiliilor
Locale sau a Consiliilor Judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes
public naţional;
Imobil: orice clădire sau teren, cu destinaţie social-culturală, administrativă, de producţie
industrială, comercială, de prestări servicii sau de locuinţă, inclusiv terenul aferent, cu regim
juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuinţe, la care terenul aferent nu este delimitat, se
consideră imobile toate acele blocuri care au adrese poştale distincte;
Infrastructura tehnico-edilitară: ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate
furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico-edilitară aparţine
domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic
al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;
Licenţa: actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă (ANRSC)
prin care se recunoaşte calitatea de Operator de servicii de utilităţi publice de alimentare cu apă şi
de canalizare, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta aceste servicii de către Operator;
Localitate: comunitate umană (de regulă satul; comuna formată dintr-un singur sat; oraşul,
fără alte localităţi dependente din punct de vedere administrativ), dar care nu se confundă cu
unitatea administrativ - teritorială care poate include mai multe localităţi (de ex. comuna care
cuprinde mai multe sate). Termenul este utilizat pentru a stabili dacă este necesară alimentarea cu
apă potabilă conform Directivei 98/83/EC conform căreia nu se aplică prevederile sale pentru
deservirea unei comunităţi umane mai mici de 50 locuitori;
Master Plan: Document strategic care stabileşte planul de investiţii în infrastructura de
apă şi apă uzată pe termen scurt, mediu şi lung, ţinând cont de starea actuală a acesteia, de
cerinţele de conformare la legislaţia în vigoare şi la Directivele Europene, de termenele limită
negociate în cadrul Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, în vederea
conformării cu cerinţele de eficientizare a serviciului de apă şi apă uzată;
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Operator Regional (OR): Societatea Comercială cu capital social integral al unităţilor
administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. care are competenţa şi capacitatea, recunoscută prin
licenţa de Operator, de a furniza serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare asigurând
administrarea şi exploatarea nemijlocită a sistemului de utilităţi publice aferent acestor servicii în
condiţiile reglementărilor legale în vigoare (Operator Regional = Autoritate Contractantă =
Beneficiarul Proiectului);
Program Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu): Program naţional care
stabileşte modul în care se ating ţintele prioritare stabilite prin Capitolul 22 Mediu din Tratatul de
Aderare, pentru conformarea României la cerinţele Uniunii Europene în sectorul apă-apăuzată;
Program Operaţional Infrastructura Mare (POIM): a fost elaborat pentru a răspunde
nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord
cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia
POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul National
pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creşterii durabile
prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă
energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport
prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor;
Racord de canalizare: partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre
instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv
căminul de racord;
Reţea de transport a apei: parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din
reţeaua de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie;
Reţea de distribuţie a apei: parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din
reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei la doi ori la mai
mulţi utilizatori independenţi;
Reţea de canalizare: parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale
colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigură preluarea,
evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai mulţi utilizatori independenţi;
Serviciu de alimentare cu apă: totalitatea activităţilor necesare pentru:
•
captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane;
•

tratarea apei brute;

•

transportul apei potabile şi/sau industriale;

•

înmagazinarea apei potabile;

•

distribuţia apei potabile şi/sau industriale.

•

Serviciu de canalizare: totalitatea acţiunilor şi activităţilor necesare pentru:
colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare;

•

epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar;

evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din
activităţile prevăzute mai sus;
•

Sistem de alimentare cu apă(SA): sistem centralizat format din ansamblul construcţiilor
şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care
se realizează serviciul de alimentare cu apă. Sistemele de alimentare cu apă cuprind, de regulă,
următoarele componente:
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•

captări;

•

aducţiuni;

•

staţii de tratare;

•

staţii de pompare, de repompare sau cu hidrofor;

•

rezervoare de înmagazinare;

•

reţele de transport şi distribuţie;

•

branşamente, până la punctul de delimitare;

Stabilirea graniţelor sistemului de alimentare cu apă este realizată pe baza unor criterii
tehnico- economice şi în conformitate cu normele de siguranţă privind alimentarea cu apă a
obiectivelor şi populaţiei racordate.
Sistem de canalizare (Sistem de apă uzată): sistem centralizat, format din ansamblul
construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi
dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de canalizare a apelor uzate în cadrul
Aglomerărilor/Clusterelor. Sistemele de canalizare includ, de regulă, următoarele componente:
•
racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare şi preluare;
•

reţele de canalizare;

•

staţii de pompare;

•

staţii de epurare;

•

colectoare de evacuare spre emisar;

•

guri de vărsare în emisar;

•

depozite de nămol deshidratat;

Centrală termică (CT) reprezintă ansamblul de instalaţii, construcţii şi echipamente
necesare pentru conversia unei forme de energie în energie termică. Centralele termice produc
numai energie termică care se pretează la alimentarea centralizată, la mari distanţe, folosind ca
agent termic apă fierbinte (cu temperatură mai mare de 115°C) sau abur cu parametrii medii
(presiune între 6 -16 bari).
Centrală electrică de termoficare (CET) sau centrală de cogenerare reprezintă ansamblul
de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea energiei electrice şi energiei
termice, în cogenerare.
Reţelele de transport (RT) reprezintă ansamblul de conducte destinat transportului
energiei termice în regim continuu, de la producător sau reţelele de transport către utilizatori.
Reţelele de distribuţie (RD) reprezintă ansamblul de conducte destinat transportului
energiei termice în regim continuu, de la instalaţiile de distribuţie sau reţeaua de transport către
utilizatori.
Punctele termice (PT) / Staţiile termice reprezintă ansamblul instalaţiilor prin care se
realizează transformarea şi/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului
unuia sau mai multor utilizatori.
Branşamentele termice reprezintă legătura dintre o reţea termică şi instalaţiile proprii ale
unui utilizator.
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Utilizatorul de energie termică reprezintă unul sau mai mulţi consumatori de energie
termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor,
prin utilizator se înţelege toţi consumatorii din condominiul respectiv.
Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional care
cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de
salubrizare, precum:
a)
puncte de colectare separată a deşeurilor;
b)

staţii de producere a compostului;

c)

staţii de transfer;

d)

staţii de sortare;

e)

baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;

f)

depozite de deşeuri;

g)

incineratoare;

h)

staţii de tratare mecano-biologice.

Cerere de racordare - cerere scrisă din partea unui solicitant pentru racordarea la sistemul
de distributie a gazelor naturale care va utiliza gazele pentru consumul propriu sau în alte scopuri,
insotita de documentele comune si specifice, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
Solicitant - orice persoana fizica sau juridica, care transmite o cerere scrisa la OSD pentru
racordarea la SD;
Aviz tehnic de racordare (ATR) - avizul tehnic de racordare este avizul emis de
operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine
condiţiile tehnice de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, pentru racord,
SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, şi/sau, după caz, pentru realizarea obiectivului/conductei
necesar/necesare racordării;
Aviz tehnic de principiu (ATP) - avizul tehnic de racordare de principiu este avizul emis
de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine
condiţiile tehnice de realizare a instalaţiilor de extindere necesare racordării;
CRC - contractul de racordare emis de operatorul sistemului de distributie a gazelor
naturale la cererea unui solicitant, care contine informatii preliminare privind racordarea la
sistemul de distributie a gazelor naturale;
CPS- contractul încheiat între OSD, OE autorizat ANRE selectat de solicitant pentru
execuţia lucrarilor de racordare Instalatia de racordare - instalatia cuprinsa între punctul de
racordare la SD şi punctul de delimitare, respectiv ansamblul compus din racord, accesorii şi statia
de reglare-masurare/statia de masurare/postul de reglare-masurare/postul de masurare;
Punct de delimitare - punctul fizic în care racordul se delimitează de instalaţia de utilizare
a solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) din Legea 123/2012 cu
modificările şi complăterile ulterioare;
Punct de racordare la SD - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la
obiectivele/conductele părţi componente ale SD;
Racordare - ansamblul activităţilor necesare realizării/redimensionării şi punerii în
funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare,
după caz;
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Cereri de racordare simple - solicitări de racordare, cu solutie emisă din Birourile de
Rcordare, în care conducta de distribuţie este pozată în faţa imobilului şi pentru care sunt
disponibile date suficiente în vederea stabilirii solutiei de alimentare;
Cereri de racordare complexe - solicitări de racordare pentru debite mari sau pentru
extinderi de conductă - indiferent de debit, pentru care soluţia de alimentare este emisă de BRST;
Abrevieri
UAT- Unitate administrativ-teritorială (comună, oraş, municipiu)
INS - Institutul Naţional de Statistică
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice
OR - Operator Regional
SEAU - Staţie de Epurare Ape Uzate
APM - Agenţia pentru Protecţia Mediului
LEA - Linii electrice aeriene
LES - Linii electrice subterane
I.P. - Instituţii publice
A.E.- Agenţi economici
PO Mediu - Program Operaţional Mediu
POR - Program Operaţional Regional
POS Mediu - Program Operaţional Sectorial de Mediu
POIM - Program Operaţional Infrastructură Mare
PNDL - Program Naţional de Dezvoltare Locală
PNDR - Program Naţional de Dezvoltare Rurală
SAPARD - Program Special de Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
DGSR - Distrigaz Sud Reţele
OSD - Operator sistem de distribuţie
OE - Operator Economic autorizat ANRE
AOL - Agenţia Operaţională Lucrări
AGOL- Analist Gestiune Operaţională Lucrări
DFG - Departament Flux Gaz
BRC - Birou Relaţii Clienţi
BRST/SSTGCC - Birou Regional Studii Tehnice/Serviciu Studii Tehnice Generale si
Contracte de Concesiune ER - Exploatare Reţea AC - Autorizaţie de construire
LO - Licenţă de Operare
SD - Sistemul de distribuţie a gazelor naturale
CD - Conducta de distribuţie
Br - Racord gaze naturale
GN - Gaze naturale
PR(M) - Post de reglare (măsurare)
SR(M) - Statie de reglare (masurare)
IU - Instalatie de Utilizare
CUS - Conventie de uz si servitute
PTh - Proiect tehnic
DS - Dispoziţie de santier
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1. INTRODUCERE
Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi
rolul acestora în menţinerea coeziunii sociale, impune adoptarea şi implementarea
unui set de măsuri, având ca obiectiv dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor
Uniunii Europene şi eliminarea disparităţilor economico-sociale dintre statele
membre ale acesteia şi România.
În contextul implementării angajamentelor României vizând domeniul
serviciilor comunitare de utilităţi publice, asumate prin Tratatul de aderare la
Uniunea Europeană, accesul la fondurile comunitare şi creşterea capacităţii de
absorţie a acestor fonduri a devenit o prioritate a autorităţilor publice locale.
Serviciile comunitare de utilităţi publice sunt definite ca totalitatea
activităţilor de utilitate şi interes public general, desfăşurate la nivelul comunelor,
oraşelor, municipiilor sau judeţelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea
autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii cerinţelor
comunităţilor locale, prin care se asigură următoarele utilităţi:
a)

alimentarea cu apă;

b)

canalizarea şi epurarea apelor uzate;

b)

procesarea apelor uzate urbane printr-un serviciu public inteligent alternativ

c)

colectarea şi evacuarea apelor pluviale;

d)

alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

e)

salubrizarea localităţilor şi gestiunea deşeurilor;

f)

iluminat public;

g)

alimentarea cu gaze naturale;

h)

transport public local de călători .
H.G.R. nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, stabileşte:
„autorităţile administraţiei publice locale adoptă, conform reglementărilor în vigoare
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din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, strategii locale proprii
privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, având la
bază angajamentele asumate de România în procesul de negociere a acquisului
comunitar şi prevederile strategiei naţionale”, iar „unităţile municipale pentru
monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, elaborează si actualizează
anual strategiile locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de
utilităţi publice, precum si planurile locale de implementare aferente acestora”.
Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în
condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi
funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea,
dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică
sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi
publice (conform Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare).
Elaborarea Strategiei comunei Căldăraru privind dezvoltarea serviciilor
comunitare de utilităţi publice decurge din nevoia obiectivă de a avea o creştere
eficientă a acestor servicii la nivel comunal faţă de care Comuna Căldăraru are atât
atribuţii directe cât şi indirecte prevăzute de lege, dar şi responsabilitatea
instituţională în raport cu toate instituţiile de specialitate, administraţiile locale şi
actorii privaţi sau publici interesaţi de acest sector.
Strategia privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, pentru
perioada 2021-2027, se revizuieşte de fiecare dată când este necesar.
Strategia locală a comunei Căldăraru privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice, aşa cum acestea sunt definite în
legislaţia în vigoare, este elaborată în baza HG 246/2006- pentru aprobarea
Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de
utilităţi publice şi are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care
vizează domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice pe care România şi le-a
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asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană în vederea creşterii calităţii
acestora şi asigurării accesului egal al cetăţenilor la serviciile respective.
Strategia naţionala sta la baza fundamentarii, elaborării şi implementarii
Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice
are scopul de a asigura extinderea, modernizarea şi eficientizarea serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora
la standarde europene, în conformitate cu angajamentele aplicabile serviciilor
comunitare de utilităţi publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la
Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat
prin Legea nr. 157/2005. Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de
utilităţi publice se corelează cu Planul naţional de dezvoltare.
Implementarea acquis-ului comunitar în acest domeniu a determinat crearea
unui cadru legislativ care include dispoziţii specifice fiecărui serviciu comunitar de
utilităţi publice.
Cadrul legislativ. Cadrul instituţional. Autorităţi de reglementare.
1. Cadrul legislativ.
Legislaţia din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice realizează
armonizarea cu aquis-ul comunitar prin:
•

descentralizarea serviciilor publice şi creşterea responsabilităţilor autorităţilor

locale privind calitatea serviciilor asigurate populaţiei;
•

creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii;

•

atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din domeniul

infrastructurii locale;
•

reconsiderarea raportului preţ/calitate;
promovarea parteneriatului social şi pregătirea continuă a resurselor umane;

•

promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de monopol;
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Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea si administrarea
serviciilor comunitare de utilităţi publice:
•

Ordonanţă de Urgenţă nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare ;
•

Hotărârea Guvernului României nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei

naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
•

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•

Hotărârea

Guvernului

României

nr.

745/2007

pentru

aprobarea

Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de
utilităţi publice.
Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea si administrarea
serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare:
•

Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•

Legea nr. 224/2015 privind modificarea şi completarea Legii 241/2006;

•

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare;
•

Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările şi completările ulterioare;

•

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 90/2007 privind aprobarea Contractului-cadru al

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
•

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare ;
•

Directiva 2000/60/CE - de stabilire a unui cadru de politica comunitară în

domeniul apei, modificată ;
•

Directiva 98/83/CE - privind calitatea apei destinată consumului uman,

modificată ;
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•

Directiva 91/271/CEE - privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată ;

Ghidul CE 16 Ianuarie/2007 - „Termeni şi definiţii ai Directivei privind tratarea
apelor urbane reziduale (91/271/EEC)”;
Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea şi administrarea
serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat:
•

Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu

modificările ulterioare,
•

Ordonanţa nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor

centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei cu modificările şi
completările ulterioare
•

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor

de proprietari şi administrarea condominiilor
•

Legea eficienţei energetice nr. 121/2014 cu modificările şi completările

ulterioare, care transpune prevederile Directivei 2012/27/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de
modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor
2004/8/CE şi 2006/32/CE
•

O.U.G. nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a

investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau
înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi
pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006
•

Ordinul ANRE nr. 13/2020 pentru aprobarea Regulamentului de emitere a

avizelor tehnice privind eficienţa energetică în cadrul Programului multianual de
finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi
extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a
localităţilor;
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•

Ordinul ANRE nr. 193/2019 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a

serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat si a
sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană (numită în continuare Metodologia)
•

Ordinul ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire,

ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de
alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă
în cogenerare
•

Ordinul ANRSC nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al

serviciului public de alimentare cu energie termică
•

Ordin ANRSC nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind

repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip
condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire
şi apă caldă de consum
•

Ordinul ANRSC nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de

furnizare a energiei termice
Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea şi administrarea
serviciului public de salubrizare a localităţilor:
•

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările

şi completările ulterioare;
•

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările

ulterioare;
•

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind

deşeurile;
•

Regulamentul 1013/2006 privind transferul deşeurilor;

•

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind

ambalajele şi deşeurile de ambalaje;
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•

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a

deşeurilor de ambalaje cu modificările şi completările ulterioare;
•

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•

HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a

deşeurilor 20142020;
•

HG nr. 942/20.12.2017 pentru, aprobarea Planul National de Gestionare a

Deşeurilor
•

HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri

pentru aplicarea

Regulamentului CE nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri cu modificările şi
completările ulterioare;
•

HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi

completările ulterioare;
•

HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor, cu modificările

şi completările ulterioare;
•

OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

•

Hotărârea Guvernului României nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor

şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată;
•

Ordinul nr. 109/2007 privind Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor;
•

Ordinul nr. 110/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de

salubrizare a localităţilor.
Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea şi administrarea
serviciului de transport public de persoane:
•

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi

completările ulterioare;
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•

Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007,

privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 92/2007;
•

Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007, pentru aprobarea

Regulamentului- cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de
sarcini-cadru al serviciilor de transport local;
•

Ordinul ANRSC nr. 206/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

autorizare al autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport local; Ordinul
ANRSC nr. 207/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a
autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport local;
•

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, privind transporturile rutiere;

•

Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 980/2011 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la
organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora
stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea şi administrarea
serviciului de alimentare cu gaze naturale:
•

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi

completările ulterioare
•

Legea nr. 160/2012 privind organizarea şi funcţionarea ANRE

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 114 care aduce modificări şi completări Legii

energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările
ulterioare;
•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 1 care aduce modificari si compleăari Legii energiei

electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările si completarile ulterioare
•

Ordin nr. 172/25.09.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea

la sistemul de transport al gazelor naturale
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Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea şi administrarea
serviciului public de iluminat public:
•

Legea nr. 230/07.06.2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările şi

completările ulterioare;
•

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de

stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public
local;
•

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al

serviciului de iluminat public;
•

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 86 /2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al

serviciului de iluminat public
•

Ordinul A.N.R.S.C. nr.93/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind

folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea
serviciului de iluminat public
Cadrul instituţional.
Atribuţiile Consiliului Local Căldăraru. Atribuţii specifice.
Perspectiva de elaborare a strategiei are la bază atribuţiile Consiliului Local
Căldăraru , conform Ordonanţei de Urgenţă nr.57/03.07.2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare :
•

atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum

și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor
publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;
•

atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei,

orașului sau municipiului;
-

atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local.
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Autorităţi de reglementare.
Autorităţile administraţiei publice locale
Conform Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare , autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă în tot
ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de
utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea,
reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale.
Autorităţile administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:
a)

elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a

programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice
existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu
consultarea operatorilor;
b)

coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în corelare cu

programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a
teritotiului, urbanism şi mediu;
c)

asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale în scopul înfiinţării,

organizării, gestionării şi exploatării în interes comun a unor servicii de utilităţi
publice;
d)

alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în

administrare a sistemelor de utilităţi publice;
e)

contractarea sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie

publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, pentru finanţarea programelor de
investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor publice;
f)

stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor

comunitare de utilităţi publice;
g)

aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor.
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Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, pot să coopereze şi să se
asocieze în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru
furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi
înfiinţarea, finanţarea şi realizarea unor servicii de utilităţi publice.
Sistemele de utilităţi publice sau părţile componente ale acestora, realizate în
comun prin programe de investiţii noi realizate în cadrul asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, aparţin
proprietăţii publice a unităţilor administrativ- teritoriale membre.
Autorităţi de reglementare
Legislaţia acordă calitatea de autoritate de reglementare, Autorităţii Naţionale
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.),
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) şi
Autorităţii Rutiere Române (A.R.R.).
A.N.R.S.C. - AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE
PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE este instituţie
publică de interes naţional, înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii nr.
326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală şi ale Hotărârii
Guvernului României nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice A.N.R.S.C., modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.437/2004.
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice are drept scop reglementarea, monitorizarea şi controlul
următoarelor servicii comunitare de utilităţi publice:
•

alimentarea cu apă;

•

canalizarea şi epurarea apelor uzate;

•

procesarea apelor uzate urbane printr-un serviciu public inteligent alternativ

•

colectarea şi evacuarea apelor pluviale;
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•

alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

•

salubrizarea localităţilor şi gestiunea deşeurilor;

•

iluminat public;

•

alimentarea cu gaze naturale;

•

transport public local de călători .
Principalele competenţe cu care autoritatea a fost învestită ANRSC , sunt

următoarele:
•

elaborează proiecte de acte normative în sfera sa de competenţă;

•

licenţiază/autorizează operatorii de servicii publice de alimentare cu apă şi de

canalizare, de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat, de
salubrizare şi de iluminat public;
•

avizează şi/sau aprobă preţurile şi tarifele serviciilor publice de alimentare cu

apă şi de canalizare, precum şi ale serviciului de alimentare cu energie termică
produsă în sistem centralizat, cu excepţia activităţilor de producere a energiei
termice în cogenerare;
•

stabileşte criterii şi indicatori minimali de performanţă privind calitatea

serviciilor publice de gospodărie comunală, în corelare cu cerinţele Uniunii
Europene, şi monitorizează îndeplinirea acestora de către operatori;
•

iniţiază programe de instruire şi pregătire profesională a personalului propriu

şi pentru cel al operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală, inclusiv cu
asistenţă tehnică străină.
•

atribuţii specifice serviciului de transport public local:

-

reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor de autorizare din

cadrul administraţiei publice locale, judeţene sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti;
-

elaborează norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizaţiilor de

transport, a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi norme-cadru
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privind stabilirea,ajustarea şi modificarea tarifelor, stabileşte indicatorii de
performanţă şi modalităţile de evaluare a serviciilor de transport public local;
-

elaborează regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau

serviciilor specializate de transport din cadrul administraţiei publice locale atât ca
autorităţi de autorizare, cât şi ca operatori de transport rutier, dacă este cazul,
aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C;
-

autorizează, după caz, structurile proprii ale consiliilor locale, consiliilor

judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ale asociaţiilor de
dezvoltare care solicită să devină transportatori autorizaţi;
-

monitorizează

şi

sancţionează

abaterile

din

activitatea

autorităţilor

administraţiei publice locale, a operatorilor de transport şi a transportatorilor
autorizaţi:
•

respectarea procedurilor legale de atribuire a gestiunii serviciului;

•

respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, în

conformitate cu normele cadru.
A.R.R. - Autoritatea Rutieră Română - este autoritatea de reglementare
competentă pentru serviciul de transport public local de călători şi are în principal
următoarele atribuţii:
•

acordă operatorilor de transport rutier licenţe de transport, în conformitate cu

prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;
•

monitorizează şi controlează respectarea de către operatorii de transport a

condiţiilor impuse prin licenţele de transport, precum şi prin reglementările legale în
vigoare privind transportul rutier;
•

asigură corelarea programelor de transport de persoane judeţene cu

programele de transport de persoane interjudeţene şi internaţionale în vederea
aprobării lor de către consiliile judeţene;
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•

participă la comisiile paritare pentru atribuirea licenţelor de traseu pentru

transportul public local de persoane prin curse regulate pe trasee judeţene, în
conformitate cu prevederile prezentei legi;
•

elaborează, în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi ale legilor

în vigoare, regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea
transportului public local, cu excepţia transportului public pe căile navigabile
interioare, a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a transportului
cu metroul;
•

emite licenţe de traseu în transportul public judeţean de persoane prin curse

regulate în baza hotărârilor comisiei paritare formate din reprezentanţii consiliului
judeţean şi reprezentanţii agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv;
A.N.R.E. - Autoritatea Naţională de Reglementare a Energiei - este autoritatea
administrativă autonomă cu personalitate juridică şi patrimoniu propriu, având ca
obiect de activitate elaborarea, stabilirea şi monitorizarea aplicării ansamblului de
reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionării sectorului şi pieţei
energiei electrice, precum şi a gazelor naturale, în condiţii de eficienţă, concurenţă ,
transparenţă şi protecţie a consumatorilor;
ANRGN - Autoritatea Naţională de Reglementare a Gazelor Naturale - este
autoritatea competentă în sectorul gazelor naturale este, instituţie publică autonomă
de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru,
independentă din punct de vedere decizional, care îşi desfăşoară activitatea în baza
regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.
ANPM - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - are competenţe în
implementarea la nivel naţional a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul
protecţiei mediului;
GNM - Garda Naţională de Mediu - este responsabilă de asigurarea
controlului implementării politicii Guvernului de aplicare a legislaţiei naţionale
armonizate cu cea comuitară în domeniul protecţiei mediului;
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Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) - este o instituţie publică
de interes naţional cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, aflată în
coordonarea autorităţii publice centrale din domeniul apelor, respectiv MMP.
ANAR administrează apele din domeniul public al statului şi infrastructura
Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, diguri
de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte
lucrări specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică,
hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul
său, în scopul cunoaşterii şi a gestionării unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de
apă de suprafaţă şi subterane.
Prin

urmare,

în

exercitarea

competenţelor

menţionate,

autorităţilor

administraţiei publice locale le revine obligaţia de a elabora strategii de dezvoltare a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, ţinând seama de dispoziţiile specifice ale
legilor adoptate în acest domeniu. Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, serviciile
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, avute în
vedere de prezenta strategie, reprezintă totalitatea activităţilor de utilitate şi interes
public general, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor
sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice
locale, în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor locale, prin care, se asigură
următoarele utilităţi:
1) alimentarea cu apă;
2) canalizarea şi epurarea apelor reziduale;
3) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
4) salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;
5) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
6) transportul public local;
7) iluminatul public.
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Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi
rolul acestora în menţinerea coeziunii sociale, reclamă şi justifică adoptarea şi
implementarea unui set de măsuri, având ca obiectiv dezvoltarea durabilă, atingerea
standardelor Uniunii Europene şi eliminarea disparităţilor economico-sociale dintre
statele membre ale acesteia şi România.
Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, creşterea capacităţii de
atragere şi absorbţie a fondurilor europene a devenit o prioritate atât pentru
autorităţile administraţiei publice centrale, cât şi pentru autorităţile administraţiei
publice locale din judeţul Arges, care a determinat elaborarea strategiei locale pe
termen lung, destinată accelerării, modernizării şi dezvoltării infrastructurii tehnico edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice în vederea asigurării
accesului populaţiei la acestea.
Având în vedere viitorul cadrul legislativ 2021-2027 precum si perioada de
tranzitie 2021-2023, inclusiv în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice,
autorităţile administraţiei publice locale din comuna Căldăraru se află în plin proces
de elaborare a planurilor şi strategiilor de dezvoltare a acestei unităţi administrativ teritoriale, urmărind printre altele, iniţierea şi derularea unor proiecte coerente care
să contribuie la modernizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, astfel încât
acestea să corespundă necesităţilor beneficiarilor finali. Dezvoltarea serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi reforma acestui domeniu de activitate, determină
implicaţii economico - sociale majore şi au la bază următoarele orientări:
a) organizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice în raport cu cerinţele
populaţiei;
b) introducerea standardelor de calitate (indicatorilor de performanţă) în baza
cărora serviciile comunitare de utilităţi publice să poată fi monitorizate şi evaluate;
c) liberalizarea pieţei serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi
eliminarea din legislaţie a tuturor barierelor instituţionale care împiedică investiţiile
private în infrastructura aferentă utilităţilor publice;
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d) promovarea relaţiilor contractuale echilibrate, orientate către rezultat,
bazate pe conceptul gestiunii delegate;
e) instituirea unui sistem de monitorizare şi evaluare a executării contractelor
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;
f) adoptarea unor proceduri şi mecanisme specifice pentru monitorizarea şi
evaluarea performanţelor serviciilor comunitare de utilităţi publice;
g) corelarea planurilor de amenajare a teritoriului cu proiecte de dezvoltare a
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
h) extinderea gestiunii delegate a serviciilor comunitare de utilităţi publice
bazată pe contracte de concesiune şi contracte de parteneriat public - privat,
promovarea privatizării operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor comunitare de
utilităţi publice şi atragerea investiţiilor private în dezvoltarea şi modernizarea
sistemelor comunitare de utilităţi publice;
i) clarificarea principiilor şi mecanismelor decizionale cu privire la iniţierea,
fundamentarea, aprobarea şi finanţarea investiţiilor publice de interes local;
j) continuarea programelor din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din
10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală ,
program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, denumit în continuare program are ca obiectiv general echiparea unităţilor
administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură
educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică,
administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate cu reglementările
cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua
de localităţi, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru creşterea accesabilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi
locuitorii României.
k) implementarea Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, prin:
dezvoltarea unui sistem integrat de management al deşeurilor municipale în
localităţile urbane şi rurale, inclusiv implementarea sistemelor de colectare selectivă
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şi valorificare a deşeurilor şi ambalajelor la nivelul persoanelor fizice, instituţiilor
publice şi al agenţilor economici; constituirea parteneriatelor de tip public-privat în
ceea ce priveşte reducerea generării, refolosirea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor
municipale; implementarea reglementărilor care transpun legislaţia comunitară
privind depozitarea şi incinerarea deşeurilor;
l) reactualizarea standardelor şi reglementărilor tehnice privind construcţia şi
exploatarea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor reziduale,
vizând îmbunătăţirea preluării, colectării, epurării şi evacuării apelor reziduale;
m) realizarea unor sisteme integrate de alimentare cu apă, canalizare şi
epurare a apelor reziduale la standarde europene, fie prin realizarea unor noi sisteme
tehnico - edilitare, fie prin modernizarea şi retehnologizarea celor existente, la
nivelul comunei Căldăraru;
n) pregătirea unui portofoliu de proiecte eligibile pentru construcţia,
dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi a sistemelor de
canalizare pentru comuna Căldăraru;
o) utilizarea transparentă şi creşterea capacităţii de atragere, utilizare şi
absorbţie a instrumentelor structurale, prin pregătirea unui portofoliu de proiecte şi
obiective de investiţii specifice infrastructurii tehnico - edilitare aferente serviciilor
comunitare de utilităţi publice.
1.1 DIRECŢII DE ACŢIUNE
Direcţiile de acţiune stabilite prin Strategia naţională privind accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice vizează:
- definirea şi stabilirea cadrul instituţional şi organizatoric necesar îmbunătăţirii
managementului serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- stabilirea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor între factorii implicaţi în
înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea şi exploatarea serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi partajarea acestora pe baza principiului
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descentralizării serviciilor publice, autonomiei locale, subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
- crearea cadrului şi a instrumentelor necesare gestionării eficiente a fondurilor de
investiţii necesare modernizării şi dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferentă
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- popularizarea procedurilor specifice şi facilitarea accesului la resursele financiare
necesare accelerării dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- utilizarea eficientă a resurselor - umane, materiale, financiare - disponibile, proprii
sau atrase;
- susţinerea efectivă şi coerentă, prin programe şi politici guvernamentale adecvate,
a reabilitării, modernizării şi dezvoltării la standarde UE a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, în special în zonele defavorizate, ca factor esenţial pentru
menţinerea şi întărirea coeziunii economico-sociale.
Direcţiile de acţiune menţionate trebuie aplicate atât la nivel central cât şi
local de către autorităţile administraţiei publice, respectiv Consiliul Local
Căldăraru, în contextul elaborării şi adoptării propriei strategii de accelerare a
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice. În raport cu direcţiile de
acţiune menţionate, prin implementarea propriei strategii de accelerare a dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice, Consiliul Local Căldăraru urmăreşte să
iniţieze proiecte care să corespundă necesităţilor existente la nivel local, cu
respectarea standardelor comunitare de calitate.
1.2 OBIECTIVE GENERALE
Strategia naţională în domeniul accelerării dezvoltării serviciilor comunitare
de utilităţi publice stabileşte obiectivele generale în raport cu care se elaborează şi se
implementează strategiile locale de către autorităţile administraţiei publice din
fiecare unitate administrativ - teritorială. Prin urmare, elaborarea strategiei locale a
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comunei Căldăraru privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice se realizează cu respectarea următoarelor obiective generale:
a) atingerea conformităţii cu prevederile legislaţiei UE aplicaţiile serviciilor
comunitare de utilităţi publice;
b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implemenarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilităţi publice;
c) atingerea conformităţii cu standardele comunitare privind calitatea şi
cantitatea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
d) creşterea capacităţii de absorbţie a resurselor financiare alocate din fonduri
comunitare şi de atragere a fondurilor de investiţii;
e) creşterea capacităţii de elaborare, promovare şi finanţare a proiectelor de
investiţii aferente infrastructurii de interes local;
f) creşterea graduală a capacităţii de autofinanţare a serviciilor comunitare de
utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico - edilitare aferente, corespunzător
nivelelor acceptate în Uniunea Europeană;
g) satisfacerea cerinţelor de interes public ale colectivităţii locale şi creşterea
bunăstării populaţiei.
1.3 PRINCIPIILE SI CLASIFICAREA SERVICIILOR PUBLICE IN
ADMINISTRATIA PUBLICA
Principiile specifice aplicabile serviciilor publice
(1) Înfiinţarea, organizarea şi prestarea serviciilor publice se realizează potrivit
principiilor transparenţei, egalităţii de tratament, continuităţii, adaptabilităţii,
accesibilităţii, responsabilităţii şi al furnizării serviciilor publice la standarde de
calitate.
(2)

Principiul

transparenţei

reprezintă

respectarea de

către

autorităţile

administraţiei publice a obligaţiei de a informa cu privire la modul de stabilire a
activităţilor componente şi a obiectivelor, la modul de reglementare, organizare,
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funcţionare, finanţare, prestare şi evaluare a serviciilor publice, precum şi la
măsurile de protecţie a utilizatorilor şi la mecanismele de soluţionare a reclamaţiilor
şi litigiilor.
(3) Principiul egalităţii de tratament în prestarea serviciilor publice reprezintă
eliminarea oricărei discriminări a beneficiarilor serviciilor publice bazate, după caz,
pe criterii de origine etnică sau rasială, religie, vârstă, gen, orientare sexuală,
dizabilitate, precum şi asigurarea aplicării unor reguli, cerinţe şi criterii identice
pentru toate autorităţile şi organismele prestatoare de servicii publice, inclusiv în
procesul de delegare a serviciului public.
(4) În prestarea serviciilor publice, autorităţile administraţiei publice şi instituţiile
publice, precum şi organismele prestatoare de servicii publice au obligaţia de a
asigura continuitatea, în condiţiile prevăzute la art. 12.
(5) Principiul adaptabilităţii serviciului public reprezintă faptul că, în vederea
îndeplinirii obiectivelor sale, administraţia publică are obligaţia de a răspunde
nevoilor societăţii.
(6) Principiul accesibilităţii presupune asigurarea accesului la serviciile publice
pentru toţi beneficiarii, în special la acele servicii care răspund unor nevoi de bază
ale acestora; accesibilitatea impune luarea în considerare, încă din faza de
fundamentare a înfiinţării serviciului public, a aspectelor referitoare la cost,
disponibilitate, adaptare, proximitate.
(7) Principiul responsabilităţii asigurării serviciului public reprezintă existenţa
unei autorităţi a administraţiei publice competente cu asigurarea serviciului public,
independent de modalitatea de gestiune şi de furnizare/prestare a acestuia către
beneficiar.
(8) Principiul furnizării serviciilor publice la un nivel ridicat de calitate reprezintă
stabilirea şi monitorizarea indicatorilor de calitate pentru fiecare serviciu public, pe
toată durata de furnizare a acestora. Autorităţile administraţiei publice şi
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organismele prestatoare de servicii publice sunt obligate să respecte standardele de
calitate şi/sau de cost stabilite pentru serviciile publice.
Categorii de servicii publice
(1) În funcţie de conţinutul activităţii, serviciile publice pot fi servicii de interes
economic general şi servicii noneconomice de interes general.
(2) Din punctul de vedere al competenţei teritoriale pentru a răspunde nevoilor de
interes public, serviciile publice pot fi servicii publice de interes naţional şi servicii
publice de interes local. Serviciile publice de interes naţional sunt serviciile publice
care răspund nevoilor cu caracter general ale întregii populaţii şi care, datorită
naturii şi importanţei, sunt în competenţa autorităţilor administraţiei publice
centrale; serviciile publice de interes local sunt serviciile publice care răspund în
principal nevoilor colectivităţilor locale şi care sunt realizate în mod optim prin
acţiunea autorităţilor administraţiei publice locale.
(3) În funcţie de modalităţile de realizare a prestării, serviciile publice sunt
servicii publice prestate/furnizate în mod unitar fie de către o autoritate a
administraţiei publice, fie de către un organism prestator de servicii publice şi
servicii publice prestate/furnizate în comun de către una sau mai multe autorităţi ale
administraţiei publice sau de unul sau mai multe organisme prestatoare de servicii
publice.
Obligaţiile de serviciu public
(1) Obligaţiile de serviciu public reprezintă cerinţe şi îndatoriri specifice impuse
organismelor prestatoare în fiecare sector al serviciilor publice de către legiuitor sau
de către autorităţile administraţiei publice competente cu reglementarea, autorizarea
sau gestiunea serviciului public respectiv.
(2) Obligaţiile de serviciu public presupun, în principal, asigurarea serviciului
universal, continuitatea şi suportabilitatea serviciului, precum şi măsuri de protecţie
a beneficiarului.
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Respectarea legislaţiei Uniunii Europene privind serviciile
Stabilirea activităţilor componente, a misiunii, a procedurii de atribuire, a
compensaţiei, după caz, precum şi prestarea serviciilor publice se realizează în
conformitate cu standardele şi cerinţele stabilite de legislaţia incidenţă în domeniu a
Uniunii Europene aplicabilă în statele membre.
Serviciile de interes economic general
(1) Serviciile de interes economic general reprezintă activităţile economice care
sunt desfăşurate în vederea satisfacerii unei/unor nevoi de interes public, pe care
piaţa nu lear asigura sau le-ar asigura în alte condiţii, în ceea ce priveşte calitatea,
siguranţa, accesibilitatea, tratamentul egal sau accesul universal, fără intervenţie
publică, pentru care autorităţile administraţiei publice stabilesc obligaţii specifice de
serviciu public.
(2) Serviciile de interes economic general sunt furnizate direct de către o
autoritate a administraţiei publice sau, după caz, de către organisme prestatoare de
servicii publice sub monitorizarea şi controlul autorităţii administraţiei publice
competente.
(3) Serviciile publice de interes economic general se disting de serviciile noneconomice de interes general prin caracterul economic al activităţii desfăşurate.
(4) În sensul prezentului cod, caracterul economic al unui serviciu public este
determinat de natura activităţilor aferente serviciului şi de modalitatea în care
activităţile sunt prestate, organizate şi finanţate.
Serviciile non-economice de interes general
Serviciile non-economice de interes general reprezintă activităţile care nu au
caracter economic şi sunt desfăşurate în vederea satisfacerii unei/unor nevoi de
interes public direct de către o autoritate a administraţiei publice sau de către
organismele prestatoare de servicii publice sub monitorizarea şi controlul acesteia
sau mandatate de aceasta.
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Reglementarea şi înfiinţarea serviciilor publice
Stabilirea caracterului de serviciu public
Caracterul de serviciu public al unei activităţi sau al unui ansamblu de activităţi se
recunoaşte prin acte normative.
Actul de reglementare a unui serviciu public
Actul normativ prin care se reglementează un serviciu public trebuie să conţină
cel puţin următoarele elemente:
a) activitatea sau activităţile care constituie serviciul public respectiv;
b) obiectivele serviciului public;
c) tipul de serviciu public;
d) obligaţiile de serviciu public, dacă este cazul;
e) structura responsabilă pentru prestarea serviciului public;
f) modalităţile de gestiune;
g) sursele de finanţare;
h) modalităţi de monitorizare, evaluare şi control a modului de furnizare a
serviciului public;
i) sancţiuni;
j) standarde de calitate şi de cost, în cazul în care acestea sunt stabilite potrivit
legii;
k) alte elemente stabilite prin lege.
Competenţa de reglementare în domeniul serviciilor publice
Autorităţile de reglementare în domeniul serviciilor publice se stabilesc prin lege.
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Competenţa

de

înfiinţare/organizare

a

structurii

responsabile

cu

furnizarea/prestarea serviciilor publice
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale, prin acte normative, au competenţa
de înfiinţare/organizare a structurilor responsabile pentru prestarea serviciilor
publice de interes naţional.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale, prin acte administrative, au
competenţa de înfiinţare/organizare a structurilor responsabile pentru prestarea
serviciilor care răspund în principal nevoilor specifice colectivităţii locale.

35

Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice a
comunei CĂLDĂRARU, judeţul ARGES

2. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI
CĂLDĂRARU

2.1. LOCALIZARE
Comuna Căldăraru este o unitate teritorial-administrativă, din
România, Regiunea Sud-Muntenia, județul Argeş la cca 55 km de municipiul
Pitesti, cca 30 km de orașul Costești, si are în componenţă trei sate: Căldăraru reşedinţa comunei, Strâmbeni și Burdea.
Teritoriul comunei Căldăraru este situat în partea de Sud - Sud Est a
judeţului Argeș şi are ca vecini:
•

la nord, comuna Ungheni,

•

la est, comunele Izvoru și Popești,

•

la sud, comuna Miroși,

•

la vest, comuna Bârla.

Suprafaţa totală a teritoriului administrativ este de 6011 ha, din care intravilanul
reprezintă 7%.
Latitudine şi longitudine.
Poziţionarea teritoriului în funcţie de latitudine şi longitudine se prezintă
astfel: La Nord, 44° 45' latitudine nordică, la Est 24° 95' longitudine estică.
Altitudine.
Datorită poziţionării în cadrul câmpiei Găvanu-Burdea, localitatea
altitudini joase, tipice zonei de câmpie, respectiv de 167m.
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Căi de comunicaţii. Accesibilitatea la caile de transport reprezinta un
indicator foarte important in aprecierea posibilitatilor de dezvoltare economicosociala a localitatilor rurale. Accesul direct la o infrastructura rutiera
corespunzatoare asigura premisele dezvoltarii unor activitati economice, faciliteaza
accesul populatiei la locurile de munca si satisfacerea anumitor servicii.
2.2. CADRUL NATURAL
Comuna Căldăraru se afla in mijlocul Campiei Gavanu-Burdea .
Campiile cvasiorizontale sunt fragmentate de valea Burzii si de alte cateva vai mai
mici, afluente acesteia.
Valea Burzii care intereseaza in primul rand datorita asezarilor omenesti situate pe
fundul vaii sau pe versantii acesteia, are un traseu sinuos , meandrat si are fundul
coborat fata de nivelul campurilor vecine cu 25-30 m. In partea concava a
meandrelor versantului , campul este abrupt , cu pante peste 25% , in timp ce in
partea convexa , campul coboara in panta lina printr-un fel de promontoriu care
pastreaza o altitudine putin mai mare decat ce a de pe funcdul plat al luncii. Aceasta
usoara inaltare a incurajat instalarea locuintelor pe aceste promontorii pana aproape
de cursul raului Burdea. Anumite portiuni din lunca raului Burdea situate sub
versant , sunt areale microdepresionare , despartite de cursul raului prin zone mai
inalte denumite grinduri . Belciugele (portiuni de curs parasite) gazduiesc lacuri care
se transforma in bolti , prin ridicarea nivelului freatic la viituri.
Relieful comunei Caldararu este plan, slab ondulat, cu vai largi si bine conturate, cu
mici areale depresionare si zona de luncă.
2.3. CLIMA
Din punct de vedere climatic, comuna Căldăraru se încadrează în zona
temperat continental, caracterizându-se printr-un regim termic modest, având o
temperatură medie anuală de peste 10 grade C, cu ierni geroase şi veri călduroase, cu
precipitații medii anuale de sub 600 mm.
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În ceea ce priveşte calitatea aerului, în conformitate cu Ordinul Ministrului
Mediului şi Gospodăririi Apelor nr 348/2007 privind aprobarea încadrării
localităŃilor din cadrul Regiunii 3 în liste, potrivit prevederilor Ordinului nr.
745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi zone lor pentru evaluarea calității
aerului în România, comuna Caldararu este cuprinsă în lista zonelor unde nivelul
concentrației pentru dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot şi pulberi în
suspensie este mai mic decât valoarea limită, dar se situează între aceasta şi pragul
superior de evaluare, nivelul concentrației pentru plumb ,monoxid de carbon şi
benzen este mai mic decât valoarea limită, dar nu depăşeşte pragul inferior de
evaluare.
2.4. APA
In satul Caldararu isi are obarsia paraul Burdea cu afluentii sai: Elesteului,
Strimba sau Plescarea. La limita estica curge paraul Bucovului cu afluentii Pisea si
Gargului.
In satul Burdea se afla cursul de apa Burdea, ca receptor principal pentru apele de
siroire provenite din precipitatiile abundente. Apele de siroire patrund liber in
adancime prin crapaturile argilei de suprafata intalnita, care este contractila si care
crapa in timp secetos (in forma poligonala, in toate directiile, in mod sferic –
volumic). Toate aceste ape amintite mai sus inunda numai zonele vaii respective.
2.5. SOLUL
Solul localitatii se incadreaza in grupa cernoziomurilor levigate, fiind prielnic
agriculturii prin gradul de fertilitate , structura si porozitate. Acest tip de sol este
favorabil culturiii cerealelor: grau, ovaz, orz, porumb si culturii plantelor tehnice
floarea soarelui , tutun , in , sfecla etc.
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Tipul de cernoziom levigat prezinta un regim hidric mai favorabil.Desi sezonul de
vara se remarca prin deficit de umiditate , rezervele de apa din sol asigura in mare
parte mentinerea unei vegetatii naturale de silvostepa.Campia Gavanu Burdea are la
suprafata o cuvertura groasa de argile, de 2-3 m sub care stau sedimente mai grosiere
(nisipuri si pietrisuri).
Lunca Vaii Burdea e acoperita cu aluviuni stratificate care au in general textura
mijlocie si fina. Sunt depozite stabile, dar afectate de inundarea periodica si sunt pe
alocuri expuse si eroziunii laterale exercitate de paraul Burdea.
2.6.

FLORA ŞI FAUNA
Flora, conform hărții vegetației, este cea specifică subzonei deluroase.

În zona râurilor se întâlnesc copaci specifici vegetației de luncă: sălcii, arini, plopul
şi răchitişuri. Micşorarea extremă a pădurilor, cultivarea tot mai intensă a terenurilor
agricole şi mai ales folosirea unor substanțe toxice pentru combaterea dăunătorilor
culturilor agricole sunt factori care, pe lângă vânarea excesivă, au condus la
reducerea faunei naturale atât ca indivizi, cât şi ca specii.
Dintre speciile de mamifere de interes cinegetic erau bine reprezentate
mistrețul, căprioara, lupul, vulpea şi iepurele. Lupul a dispărut şi se încearcă
recolonizarea lui, iar celelalte s-au împuținat mult datorită braconajului. Se întâlnesc
în continuare şoareci de câmp, hârciogi şi popândăi, rozătoare care profită din plin
de pierderile combinelor in procesul de recoltare. Vidrele care trăiau pe lângă râu au
dispărut şi ele de mai multe decenii.
Dintre păsări erau foarte răspândite înainte de folosirea pesticidelor în
agricultură prepelițele mai ales potârnichiile, care erau prinse cu zecile iarna la
magaziile de cereale. Acum au o oarecare tendința de reînmulțire.
Dropia, care se mai putea vedea in 1980 pe Burdea, a dispărut şi ea odată cu
redarea în circuitul agricol a suprafețelor ocupate de tufărişuri țepoase în care se
refugiau.
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2.7. RESURSE
Resursele pe care se bazează potenţialul economic al comunei sunt numai
resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi
vegetale).
2.8.

REPERE ISTORICE1

3. Istoricul asezarilor din partea de sud a judetului Arges este foarte putin cercetat
arheologic si istoric.
4.
Aici au fost asezari rare cu disproportii mari intre sate, de aceea perioadele
vechi din istoria comunelor de câmpie sunt foarte slab argumentate.
5.
Primele atestari documentare ale Satului Strîmbeni sunt din sec. XIX, dar est
cunoscut faptul ca existenta celor mai multe sate dateaza inaintea aparitiei
acestor acte. Satul Strîmbeni figureaza printre satele cele mai vechi ale judetului
Teleorman, făcând parte din plasa Mijlocul in sec. XVIII.
6.
În realitate satul este cel mai vechi și a apărut probabil in sec. XVI, existând
cert in sec. XVII de pe timpul lui Radu Leon Voievod (1664 – 1669) exista o
harta care delimita mosia Strîmba. In ocolnita satului Strîmbeni, “Cartea de
hotarnicie a partii din mosia Strîmbeni din judetul Teleorman, proprietatea
moșnemilor Strîmbeni, de la 1 iunie 1856” se fac referiri la hrisovul
domnitorului Radu Voievod prin care se intareste stapanirea lui Teodor Kluceru
de la Aninoasa, judetul Muscel asupra mosiei Strîmba.
7.
Mosia Strîmba a apartinut Manastirii Aninoasa pana la inceputul sec. XIX,
apoi Mitropoliei din Bucuresti pana in 1863 si apoi a trecut in proprietatea
statului. Pamantul din partea de nord – est a satului a fost stapanit de Manastirea
Glavacioc pana in 1863, pana a trecut in proprietatea statului. Numele satului
vine de la praul Strîmba.
8.
Infatisarea actuala a satului Burde, cu retea de strazi rectangulara (strazi largi
si drepte) arata ca este un sat care a luat fiinta la sfarsitul sec. XIX. In dictionarul
geografic al judetului Teleorman, alcatuit in 1891, se aminteste de mosia
Burdea, care apartinea satului Strîmbeni, dar satul nu exista in acea vreme. Satul
a luat fiinta in 1892 cand s-a stabilit vatra satului. In anul 1892 au fost facute
masuratorile pentru noul sat de catre ing. Focsaneanu. Numele satului vine de la
raul si valea cu acelasi nume.
9.
Satul Caldararu a luat fiinta in anul 1792, iar primii locuitori ai satului
Caldararu faceau parte din satul Strîmbeni. Satul Caldararu cuprindea 3 catune:
1

Sursă: Planul Urbanistic General al comunei Căldăraru
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Adunati – partea dinspre gara Mirosi; Caldararu – partea din vale – centrul
satului; Cotorba – partea din nord spre satul Caldararu. Pe teritoriul satului
Caldararu au fost descoperite au fost descoperite asezari din epoca neolitica.
Numele satului vine de la caldararii care au locuit o vreme pe acest teritoriu.

3. OBIECTIVELE SPECIFICE SECTORULUI SERVICIILOR
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice stabileşte obiectivele specifice
fiecărui tip de serviciu în legătură cu care autorităţile administraţiei publice locale
exercită competenţe exclusive în temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ –ordonanta adoptata in contextul si al angajamentelor constante si a
unor termene asumate de Romania in raport cu institutiile Uniunii Europene ,
precum si luand in considerare riscurile de suspendare a fondurilor aferente unor
programe operationale ca urmare a neimplementarii in termenele asumate in
documentele strategice , incluisv Acordul de Parteneriat incheiat cu Comisia
Europeana , a unor masuri de reforma a administratiei publice.
3.1. SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ŞI
EPURARE A APELOR REZIDUALE
Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinde totalitatea
activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general, având scopul
de captare, tratare, transport şi distribuire a apei potabile sau industriale tuturor
utilizatorilor de pe teritotiul comunei, respectiv de colectare, transport, epurare şi
evacuare a apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă.
Respectarea obligaţiilor asumate în cadrul Tratatului de Aderare la Uniunea
Europeană impune ca în cadrul perioadelor de tranziţie acordate României să se
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realizeze conformarea deplină la Directivele Uniunii Europene pentru sectorul de
mediu, respectiv:
•

Conformarea cu Directiva U.E. 91/271/CEE (transpusă în legislaţia naţională

prin HG 352/2005 şi modificată prin HG 188/2002), privind colectarea şi epurarea
apelor uzate urbane şi evitarea deversării apelor reziduale neepurate în apele
curgătoare naturale;
•

Conformarea cu Directiva U.E. 98/83/EC privind calitatea apei destinate

consumului uman (transpusă în legislaţia naţională prin Legea 458/2002 cu privire la
apa potabilă, completată şi modificată prin Legea 311/2004).
Obiective specifice
Serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate este
reglementat prin Legea nr. 241/2006 care abrogă Ordonanţa Guvernului nr.32/2002
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, aprobată cu modificări şi completări . Serviciile de alimentare cu apă şi
de canalizare se află sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţii
administraţiei publice locale şi asigură alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea
apelor reziduale pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii deservite.
Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă
şi canalizare, de către autorităţile administraţiei publice locale, în general şi de către
Consiliul Local CĂLDĂRARU, în special, trebuie să asigure atingerea obiectivelor
specifice legate de asigurarea calităţii apei potabile furnizate populaţiei.
În acest scop, la realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi
epurare a apelor reziduale , autorităţile administraţiei publice locale trebuie să ţină
seama de noile reglementări adoptate la nivel naţional în vederea respectării
standardelor de calitate a apei potabile (Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei
potabile, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 188/2002 pentru
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aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor
reziduale, cu modificările şi completările ulterioare).
Responsabilităţile autorităţilor locale în procesul gestionării serviciilor de
alimentare cu apă şi canalizare
Atât autorităţile administraţiei publice care exercită competenţe legate de
crearea cadrului necesar pentru funcţionarea serviciilor de alimentare cu apă şi
canalizare, cât şi operatorii care exploatează sistemele aferente acestora trebuie să
asigure atingerea standardelor de calitate ale apei potabile astfel încât sănătatea
utilizatorilor deserviţi să fie protejată de efectele adverse ale contaminării apei
destinate consumului uman.
În acest context, autorităţile administraţiei publice locale, şi în cazul de faţă,
Consiliul Local Căldăraru, trebuie să aibă în vedere faptul că asigurarea cerinţelor
de calitate a apei destinate consumului uman presupune:
 implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii apei potabile la nivel
naţional;
 implementarea îmbunătăţirilor tehnologice la staţiile de tratare a apei;
 reabilitarea reţelelor de transport şi de distribuţie a apei potabile;
înlocuirea instalaţiilor interioare la nivelul utilizatorilor şi generalizarea contorizării.
Costurile înlocuirii instalaţiilor interioare trebuie acoperite de către
proprietari, ceea ce implică un cost suplimentar. Pentru îndeplinirea în timp a acestor
înlocuiri, trebuie introduse stimulente pentru proprietari.
O problemă importantă din zona serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
constă în construirea sistemelor de colectare, canalizare, epurare şi evacuare (reţele
de canalizare, colectoare, staţii de epurare a apelor reziduale, staţii de pompare ş.a.)
pentru a se atinge conformitatea tehnică cu acquis-ul comunitar privind epurarea
apei reziduale. În acelaşi timp, constrângerile importante sunt direct legate de
finanţarea insuficientă în raport cu necesarul mare de investiţii identificat.
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Costuri foarte mari sunt generate de necesitatea de a:
- extinde sistemele de alimentare cu apă;
- extinde/înfiinţa sistemele de canalizare şi epurare a apelor reziduale.
Întrucât investiţiile ce trebuie realizate în acest domeniu se vor reflecta într-o
creştere a tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare, este necesar să se ia în calcul faptul că apa potabilă nu poate fi privită pur
şi simplu ca o marfă, ci ca o componentă vitală a necesităţilor umane. În acest
context, măririle de tarif pentru acest serviciu trebuie limitate la nivelul
suportabilităţii populaţiei dar, în acelaşi timp, trebuie să stimuleze economia şi
reducerea consumului.
Infrastuctura de apă potabilă şi apă uzată din comuna Căldăraru
Definirea în cadrul strategiei locale a comunei Căldăraru privind accelerarea
serviciilor comunitare de utilităţi publice, a obiectivelor specifice domeniului
infrastucturii de apă potabilă şi apă uzată, presupune o dublă raportare atât la
obiectivele stabilite la nivel naţional, cât şi la situaţia existentă.
Comuna Căldăraru beneficiază integral de alimentare cu apă în sistem
centralizat pentru populaţie. Sistemul de alimentare cu apă este gestionat de către
Primăria Comunei Căldăraru, ceea ce a permis menținerea unui preț nemodificat al
apei de mai bine de 10 ani. Sistemul de alimentare cu apă necesită modernizare și o
mentenanță corespunzătoare. Cât despre apa din fântâni, aceasta prezintă riscul
poluării cu nitriţi şi nitraţi peste normele admise (STAS 1342-91), din cauza
pesticidelor şi îngrăşămintelor folosite în agricultură.
Există in derulare un proiect pentru introducerea canalizarii. Initial acesta a
fost finantat prin AFM (Administrația Fondului pentru Mediu), însemnând
magistrala, stația de epurare și stațiile de pompare. Extinderea rețelei și racordurile
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la gospodării sunt finanțate din bugetul local. În prezent, racordurile sunt realizate în
proporție de 25-30% în cele două sate: Căldăraru și Strâmbeni.
Evacuarea apelor pluviale din zonele locuite se va face prin şanţurile de pe
marginea drumurilor, care vor fi reamenajate sau prevăzute acolo unde lipsesc, astfel
încât să asigure scurgerea continuă a apelor pluviale în văile învecinate. Obiectivul
realist ce trebuie avut în atenţie pe termen mediu şi lung, având în vedere costurile
pe care le presupune echiparea edilitară pentru colectarea şi epurarea apelor uzate
este cel privitor la identificarea surselor de finanţare pentru finalizarea reţelei de
canalizare și realizarea racordurilor la gospodăriile populației.

Avand in vedere obiectivele specifice stabilite prin strategia elaborata la nivel
national in acest domeniu,precum si situatia existenta la nivel local,in perioada
2014-2020,Consiliul Local Caldararu si-a propus urmatoarele obiective:
1. Modernizarea rețelei de apă potabilă în comuna Căldăraru
2. Înființare rețea de canalizare în satul Burdea, extindere rețea canalizare în
satele Căldăraru și Strâmbeni și realizarea de racorduri la canalizare până la
limita propietății
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3.2. SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂŢILOR
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101 din 25 aprilie 2006 cu
modificările şi completările ulterioare stabileşte cadrul juridic unitar privind
înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării
serviciului public de salubrizare a localităţilor.
Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau
coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor.
Serviciul de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor
comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi cuprinde următoarele
activităţi conform art. 4 al Legii nr.101/2006:
a)

colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
b)

colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de

activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
c)

organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a

deşeurilor;
d)

operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi

deşeurile similare;
e)

sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;

f)

măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

g)

curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a

acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
h)

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;
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i)

organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor

similare;
j)

administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a

deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;
k)

dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor

principii:
a)

protecţia sănătăţii populaţiei;

b)

autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;

c)

responsabilitatea faţă de cetăţeni;

d)

conservarea şi protecţia mediului înconjurător;

e)

asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;

f)

tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;

g)

nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;

h)

transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;

i)

administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau

privată a
unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici;
j)

securitatea serviciului;

k)

dezvoltarea durabilă.
Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi

funcţional care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate
prestării serviciului de salubrizare, precum:
a)

puncte de colectare separată a deşeurilor;

b)

staţii de producere a compostului;

c)

staţii de transfer;

d)

staţii de sortare;
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e)

baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de

salubrizare;
f)

depozite de deşeuri;

g)

incineratoare;

h)

staţii de tratare mecano-biologice.
Obiective specifice
Serviciul public de salubrizare a localităţilor este organizat şi funcţionează

în baza Lege nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/2006 privind
serviciului de salubrizare a localităţilor.
Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a
deşeurilor - PNGD, documente care au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a
Planului naţional de gestionare a deşeurilor.
Strategia şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor prevăd următoarele
obiective strategice:
a) dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric;
b) conştientizarea factorilor implicaţi;
c) intensificarea preocupărilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri
generate;
d) exploatarea tuturor posibilităţilor tehnice şi economice privind
recuperarea şi reciclarea deşeurilor;
e) dezvoltarea metodelor şi sistemelor pentru sortarea la sursa şi/sau înainte
de depozitare;
f) dezvoltarea de tehnologii şi facilităţi de tratare a deşeurilor conforme cu
normele europene şi naţionale;
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g) dezvoltarea unor tehnologii de eliminare finala a deşeurilor conforme cu
cerinţele europene şi naţionale.
În contextul implementării, la nivel naţional, unui sistem de management
integrat al deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale contribuie la atingerea
obiectivelor strategice propuse de documentele menţionate anterior, prin asigurarea
respectării următoarelor principii la organizarea serviciilor de salubrizare, precum şi
pe parcursul funcţionării acestora:
 protecţia sănătăţii populaţiei;
 responsabilitatea faţă de cetăţeni;
 conservarea şi protecţia mediului;
 asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
 dezvoltarea durabilă.
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 224/2008 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor, acesta se
desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei
publice locale şi presupune în principal activităţi legate de gestionarea deşeurilor.
În ceea ce priveşte salubrizarea localităţii, elaborarea Strategiei locale a
comunei Căldăraru privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice se axează pe atingerea următoarelor obiective:
 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din comună;
 susţinerea dezvoltării economico - sociale a comunei;
 promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de
salubrizare pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor;
 protecţia şi conservarea mediului.
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Planul naţional de gestionare a deşeurilor propune, într-o abordare regională, un
sistem integrat de management al deşeurilor în conformitate cu principiile UE
privind managementul deşeurilor:
a) prevenirea producerii de deşeuri: aplicarea tehnologiilor curate,
economisirea materialului în timpul manufacturării şi introducerea standardelor noi
de manufacturare pentru producerea bunurilor; prevenirea producerii deşeurilor
necesită şi o schimbare în comportamentul consumatorilor, prin orientarea
preferinţelor acestora spre produsele cu o viaţă mai lungă;
b) reciclarea deşeurilor urbane: nivelul reciclării materialelor recuperabile din
deşeurile urbane va fi gradual crescut de la 1%, în prezent, la 60% în 2020;
c) reciclarea deşeurilor speciale: rate speciale de recuperare au fost stabilite
pentru deşeurile din împachetare, deşeurile petroliere şi deşeurile bateriilor şi
acumulatorilor din plumb.
Conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor, organizarea
activităţilor de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor municipale este una
dintre obligaţiile administraţiei publice locale.
PNGD reprezintă instrumentul care stabileşte un sistem unitar pentru
managementul deşeurilor municipale, prevede stabilirea graduală la nivel naţional a
unui sistem de management al deşeurilor municipale şi constă în:
a) colectarea / colectarea selectivă;
b) transportul şi transferul deşeurilor;
c) recuperarea şi reciclarea anumitor fracţiuni din deşeurile municipale cu
accent pe ambalajele de plastic (PET);
d) recuperarea energiei;
e) tratarea deşeurilor şi neutralizarea acestora;
f) depozitarea (eliminarea finală) în depozite controlate, conforme cu
legislaţia de mediu în vigoare.
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g) gestionarea corespunzatoare a deşeurilor periculoase provenite din
activitaţile medicale.
Pentru implementarea colectării selective este necesară introducerea sau
modernizarea serviciului de colectare, sistemul dezvoltându-se în acelaşi timp cu
procesul de conştientizare şi informare a cetăţenilor.
Depozitarea reprezintă principala formă de eliminare a deşeurilor municipale.
În prezent, principalele reglementări naţionale referitoare la depozitarea
deşeurilor municipale se regăsesc în HG nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor. Conform prevederilor Art. 3 alin. (7) din HG 349/2005 privind
depozitarea deşeurilor, toate spaţiile de depozitare din zona rurală trebuie să
se reabiliteze până la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei şi
reintroducerea

acesteia

în circuitul natural sau

prin închidere conform

„Îndrumarului de închidere a depozitelor existente neconforme

de

deşeuri

nepericuloase”.
Responsabilităţile autorităţilor în procesul de depozitare a deşeurilor
În conformitate cu dispoziţiile HG nr. 246/2006 care adoptă Strategia
naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utiliăţi publice,
autorităţile administraţiei publice locale, în general şi Consiliul Local Căldăraru, în
special, deţin următoarele responsabilităţi în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor:
a) urmăresc şi asigură:
- îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deşeurilor şi asigură
curăţenia localităţilor prin: sistemul de colectare, transport, neutralizare, valorificare, incinerare şi depozitare finală;
- implementarea şi controlul funcţionarii sistemului, inclusiv respectarea etapizării
colectării selective a deşeurilor;
- dotarea căilor de comunicaţie şi a locurilor publice de colectare cu un număr
suficient de recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

51

Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice a
comunei CĂLDĂRARU, judeţul ARGES

- colectarea selectivă şi transportul la timp al întregii cantităţi de deşeuri produse pe
teritoriul localităţilor;
- existenţa unor platforme finale pentru deşeurile colectate selectiv, dimensionate
corespunzător şi amenajate pentru a asigura protecţia sănătăţii populaţiei şi a
mediului;
- interzicerea depozitării deşeurilor în alte locuri decât cele destinate platformelor
stabilite prin documentaţiile urbanistice;
- elaborarea de instrucţiuni pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie privind
modul de gestionare a deşeurilor în cadrul localităţilor şi aducerea la cunoştinţă
acestora prin mijloace adecvate;
b) aprobă studii şi prognoze privind gestionarea deşeurilor;
c) hotărăşte asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale,
precum şi colaborarea cu agenţii economici, în scopul realizării unor lucrări de

interes public privind gestiunea deşeurilor;
d) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului.
Situaţia existentă în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor în comuna
Căldăraru
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În baza Planului județean şi a unității de implementare, Sistemul de
management integrat al deșeurilor, se realizează prin următoarele măsuri:
- gunoiul menajer din fiecare gospodărie este colectat în pubele cu capac şi
preluat săptămânal de firma de salubritate (SC Financiar Urban ) , din poartă în
poartă;
- gunoiul menajer din fiecare gospodărie este colectat si selectiv în saci de
plastic şi preluat o dată pe luna de firma de salubritate;
- gunoiul rezultat din creșterea animalelor va fi depozitat în fiecare
gospodărie pe o platformă specială. După fermentare va fi folosit ca îngrășământ
natural. Amplasarea platformei de gunoi de grajd va fi la minim 10 m distanță de
locuința proprie şi din vecinătăți şi de sursele de apă ( puțuri forate);
Comuna Căldăraru va veni in sprijinul realizarii unui Sistem de management
integrat al deseurilor prin realizarea unei platforme comunale de gunoi.
3.3 SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
Cadrul legislativ de bază: Legea nr. 92/2007 - Legea serviciilor de transport
public local modificată prin legea nr. 328 din 21 decembrie 2018.
Prezenta lege stabileste cadrul juridic privind infiintarea, organizarea si
functionarea compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul
autoritatilor administratiei publice locale, judetene si ale municipiului Bucuresti.
Transportul local de persoane si de marfuri poate fi transport public sau
transport in cont propriu, asa cum acestea sunt definite in Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare.
Serviciul de transport public local de persoane si de marfuri se
organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, pe raza administrativteritoriala respectiva, cu respectarea urmatoarelor principii:
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a)

promovarea concurenţei între operatorii de transport, respectiv transportatorii

autorizaţi, cărora li s-a atribuit executarea serviciului;
b)

garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport şi al

transportatorilor autorizaţi la piaţa transportului public local;
c)

garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de

transport public local;
d)

rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităţilor

sau judeţului respectiv;
e)

administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport

proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale;
f)

utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau

executare a serviciului de transport public local;
g)

deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de

risc a mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin
poliţe de asigurări;
h)

asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte

tariful de transport;
i)

recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin

tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în
continuare utilizatori, şi prin finanţarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit
rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi;
j)

autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport şi a

transportatorilor autorizaţi;
k)

susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei

infrastructuri de transport moderne;
l)

satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale

personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor
administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
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m)

protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului

transportului de la bugetul local;
n)

integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie

pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;
o)

dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe

permanente;
p)

consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport şi/sau ale

transportatorilor autorizaţi, precum şi ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor
şi strategiilor locale privind transportul public local şi modalităţile de funcţionare a
acestui serviciu.
Serviciul de transport public de persoane face parte din sfera serviciilor
comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor de utilitate publică şi
de interes economic şi social general, desfăşurate la nivelul judeţului, sub controlul,
conducerea sau coordo narea autorităţilor administraţiei publice judeţene, în scopul
asigurării transportului public judeţean de persoane.
Serviciul de transport public judeţean de persoane cuprinde:
-

transport prin curse regulate;

-

transport prin curse regulate speciale.
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se

efectuează pe baza programului de transport public de persoane întocmit de
autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii sau de
autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean, după caz.
Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind infiintarea,
autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finantarea si controlul functionarii
serviciilor de transport public in comune, orase, municipii, judete si in zonele
asociatiilor de dezvoltare comunitara.
Obiective specifice
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Prin Legea - cadru a descentralizării, autorităţile administraţiei publice locale
au dobândit competenţe exclusive în ceea ce priveşte furnizarea către populaţie a
serviciilor de transport public local. Având în vedere dispoziţiile legii menţionate,
precum şi strategia elaborată la nivel naţional în vederea accelerării dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice centrale
au contribuit la crearea unui cadru specific de organizare şi funcţionare a serviciului
de transport public local prin adoptarea Legii nr. 92/2007.
În acest context Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice stabileşte ca obiective de referinţă la nivel central:
diseminarea exemplelor pozitive a companiilor ce operează în alte oraşe, a
profesioniştilor ce lucrează în municipalităţi, a noilor autorităţi de transport stabilite
în oraş şi a operatorilor de transport public; constatarea necesităţilor de instruire şi
stabilirea şi desfăşurarea cursurilor corespunzătoare.
Responsabilităţile autorităţilor locale în ceea ce priveşte organizarea şi
funcţionarea serviciului de transport public
Consiliul Local Căldăraru, în calitate de autoritate a administraţiei publice
locale căreia îi revin competenţe în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea
serviciului de transport public în comun, urmăreşte ca prin implementarea prezentei
strategii locale să asigure atingerea următoarelor obiective în domeniul transportului:
 crearea unui compartiment de specialitate pentru transportul public local, cu
sau fără personalitate juridică;
 asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sistemului de
transport public local din comuna Căldăraru;
 asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte derularea procedurilor de achiziţie
publică;
 informarea populaţiei din comună cu privire la dezvoltarea durabilă a
serviciului de transport public local;
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 acordarea unor facilităţi de transport anumitor categorii de persoane;
corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători
existente.
Atingerea obiectivelor menţionate contribuie la îndeplinirea cerinţelor
utilizatorilor acestui serviciu şi asigură caracterul suportabil al acestuia pentru
plătitorii de taxe.
Situaţia existentă privind transportul public în comuna Căldăraru

Teritoriul comunei Caldararu este strabatut de:
1. Drumul national DN 65 A care face legatura comunei cu orasele
Pitesti,Costesti si Rosiori de Vede.
2. Drumuri judetene DJ 679 A Mozaceni-Birla,DJ 679 C .
3. Drumuri comunale DC 127 Caldararu-Popesti si DC 132 A.
4. Drumuri comunale neclasificate.
5. Drumuri de exploatatie agricola.
Caile de comunicatie feroviare sunt reprezentate prin CF Rosiori de VedeCostesti-Pitesti,cu statie atat pentru calatori cat si pentru marfuri la gara
Mirosi,situata pe teritoriul satului Caldararu.
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Transportul in comun intre Caldararu –Costesti- Pitesti-Rosiorii de Vede si alte
zone invecinate se face de catre firme private
de transport.

Pentru elevii care urmeaza cursurile la scolile din localitate ,Consiliul Local are in
dotare microbuz scolar si din bugetul local sunt asigurate costurile cu combustibilul

si intretinerea masinii.
Datorită lipsei de fonduri, localitatea Căldăraru întâmpină dificultăţi în
întreţinerea atât a drumurilor publice, cât şi a sistemului de transport public.
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În perioada 2021 – 2027 cele mai importante aspecte ce trebuie luate în
considerare sunt următoarele:
a) transportul public trebuie să fie perceput de către publicul larg ca fiind un
mijloc de transport: suportabil, confortabil şi avantajos; pentru ca această cerinţa să
fie atinsă, sunt necesare investiţii periodice în mijloacele de transport şi
infrastructura aferentă. În acelaşi timp, sunt necesare scheme de îmbunătăţire a
managementului traficului care să acorde prioritate transportului public.
b) există o nevoie urgentă de reevaluare a reţelei stradale ce este folosită de
transportul public şi a tipurilor mijloacelor de transport ce pot fi folosite. Aceasta va
necesita o analiză pentru a determina dacă reţeaua actuală poate fi optimizată şi dacă
îndeplineşte necesităţile pasagerilor existenţi şi potenţiali.
c) considerând succesul relativ al microbuzului ca o formă de transport
atractivă, vor fi luaţi în calcul operatorii privaţi de microbuze care vor continua să
opereze. Pentru a evita dublarea rutelor, se va asigura că există concurenţă pentru
rute şi nu competiţie pe călători transportaţi pe aceeaşi rută.
Modernizarea drumurilor comunale, construirea de alei pietonale în comuna,
modernizarea sistemului rutier şi amenajarea staţiilor de autobuze , poduri,
podeţe sau punţi pietonale fac parte din proiectele prioritare ale comunei
Căldăraru în perioada 2021-2027.
In prezent și anual, Comuna Căldăraru întreține drumurile comunale prin
pietruire, dar fondurile bugetului local fiind insuficiente, se intenționează
atragerea de fonduri europene în perioada 2021 – 2027 pentru modernizarea
întregii rețele de drumuri comunale precum și a drumurilor de exploatație
agricolă. Ca proiecte de investiții menționăm:
- Reabilitare și construire poduri și podețe în comuna CĂLDĂRARU;
- Modernizarea

șireabilitarea

drumurilor

CĂLDĂRARU;
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- Refacerea şanţurilor de scurgere și a trotuarelor de-a lungul drumurilor
aferente comunei CĂLDĂRARU;
- Amenajarea de trotuare pietonale in satele Căldăraru, Strâmbeni și
Burdea;
3.4. SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
Iluminatul public este unul din serviciile comunitare de utilităţi publice,
denumite în continuare servicii de utilităţi publice, care sunt definite ca totalitatea
activităţilor reglementate prin Legea nr. 51/08.03.2006 republicată privind serviciile
comunitare de utilităţi publice şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor
esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor
locale.
Autorităţile de reglementare competente pentru serviciul de iluminat public,
A.N.R.S.C. (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi publice) şi A.N.R.E. (Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei), îşi exercită competentele şi atribuţiile care sunt acordate prin Legea nr.
51/2006 faţă de autorităţile administraţiei publice locale şi faţă de toţi operatorii,
indiferent de forma de organizare, natura capitalului, tara de origine sau modalitatea
de gestiune adoptată.
Legea nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public constituie
cadrul juridic şi instituţional unitar privind înfiinţarea, organizarea, exploatarea,
gestionarea, finantarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciului de
iluminat public în comune, oraşe şi municipia.
Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de
utilităţi publice şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi
de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativteritoriale

sub

conducerea,

coordonarea

şi

responsabilitatea

administraţiei publice locale, în scopul asigurarii iluminatului public.
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Serviciul de iluminat public cuprinde:
•

iluminatul stradal-rutier,

•

iluminatul stradal-pietonal,

•

iluminatul arhitectural,

•

iluminatul ornamental,

•

iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraşelor şi municipiilor.
Iluminatul stradal-rutier este iluminatul căilor de circulatie rutieră.
Iluminatul stradal-pietonal este iluminatul căilor de acces pietonal.
Iluminatul arhitectural este iluminatul destinat punerii în evidenta a unor

monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau
culturală pentru comunitatea locală.
Iluminatul ornamental este iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de
agrement, pietelor, târgurilor şi altora asemenea.
Iluminatul ornamental-festiv este iluminatul temporar utilizat cu ocazia
sărbătorilor şi altor evenimente festive.
Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure
satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunitatilor locale, şi
anume:
a)

ridicarea gradului de civilizatie, a confortului şi a calităţii vietii;

b)

cresterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor

locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
c)

punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi

peisagistice ale localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a
sărbătorilor legale sau religioase;
d)

susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;

e)

functionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă

economică a infrastructurii aferente serviciului.
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Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească, concomitent,
următoarele condiţii de funcţionare:
a)

continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b)

adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale

comunităţii locale;
c)

satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor

comunităţii locale, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
d)

tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat;

e)

administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;

f)

respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului,

distribuţiei şi utilizării energiei electrice;
g)

respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public,

prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt
identice cu cele ale C.I.E. (Comisia Internaţională de Iluminat).
Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele responsabilităţii:
a)

să aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispozitiile

având ca obiect serviciul de iluminat public;
b)

să stabileasca şi să aprobe indicatorii de performanţă ai serviciului de iluminat

public numai după ce, în prealabil, au fost supuşi dezbaterii publice;
c)

să elaboreze şi să aprobe strategia locala de dezvoltare a serviciului de

iluminat public şi a infrastructurii aferente, cu consultarea prealabilă a cetăţenilor;
d)

să informeze periodic locuitorii cu privire la starea serviciului de iluminat

public, la măsurile adoptate sau preconizate pentru asigurarea funcţionării acestuia,
inclusiv cu privire la necesitatea instituirii unor taxe speciale pentru finanţarea
investitiilor necesare;
e)

să rezolve sesizările cu privire la deficienţele apărute în prestarea serviciului

de iluminat public.
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Gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin următoarele
modalităţi:
a)

gestiune directă;

b)

gestiune delegată.
Activităţile specifice serviciului de iluminat public, indiferent de forma de

gestiune adoptată, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile
regulamentului propriu al serviciului de iluminat public şi ale caietului de sarcini,
elaborate şi aprobate de consiliile locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară,
după caz, în baza regulamentului- cadru al serviciului de iluminat public şi a
caietului de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin al
presedintelui acesteia.
Gestiunea la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau al asociaţiilor de
dezvoltare comunitară a serviciului de iluminat public, respectiv exploatarea şi
functionarea infrastructurii aferente, se organizează astfel încât să asigure
respectarea indicatorilor de performanţă, a nivelurilor de iluminare şi luminanţă
prevăzute de normativele specifice domeniului şi ţinând seama de următoarele:
a)

mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale

localităţilor;
b)

starea sistemului de iluminat public existent;

c)

posibilităţile locale de finanţare a exploatării, intretinerii şi dezvoltării

serviciului şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.
Serviciul de iluminat public se gestionează şi se exploatează prin intermediul
unor prestatori licentiati, denumiti în continuare operatori.
Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii:
a)

să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi

eficienţă economică;
b)

să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a

infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
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c)

să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii

serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;
d)

să asigure respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului de iluminat

public, stabiliti de autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul
serviciului, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare
a gestiunii, după caz;
e)

să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi

Comitetului Naţional Român de Iluminat C.N.R.I. informaţiile solicitate şi să
asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi
dezvoltării serviciului de iluminat public;
f)

să puna în aplicare metode performante de management, care să conducă la

reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale
impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;
g)

să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariati.
Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu

tehnologic şi functional, alcătuit din constructii, instalaţii şi echipamente specifice,
denumit în continuare sistem de iluminat public.
Sistemul de iluminat public este ansamblul tehnologic şi funcţional, amplasat
într-o dispunere logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau
funcţional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei
activităţi, spectacol, sport, circulaţiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural şi
altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specific
Ansamblul este format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de
trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi,
instalaţii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare,
izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare şi măsurare
utilizate pentru iluminatul public.
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Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestării serviciului de iluminat
public este parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor
administrativ-teritoriale care, apartin proprietăţii publice a acestora şi se evidentiază
şi se inventariază în cadastrele imobiliar- edilitare ale unităţilor administrativteritoriale.
Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparţinând
domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici
pentru următoarele activităţi:
a)

calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public;

b)

îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului

efectuat;
c)

menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea

operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care
revin fiecărei părţi;
d)

soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat

public;
e)

creşterea gradului de siguranţă rutieră;

f)

scăderea infracţionalităţii.
Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini, la nivelul

comunităţilor locale, în întregul lor, indicatorii de performanţă prevăzuţi în
Regulament-cadru al serviciului de iluminat public, aprobaţi prin hotărâri ale
consiliilor locale, ale asociaţiilor de dezvoltare.
Obiective specifice
Serviciul de iluminat public intră în sfera serviciilor comunitare de utilităţi
publice pentru care autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să
elaboreze strategii locale conforme necesităţilor identificate la nivelul comunităţilor
reprezentate. Cadrul juridic privind înfiinţarea, organizarea, exploatarea, gestio65
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narea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public în comune,
este stabilit prin Legea nr. 230/2006 care reglementează obţinerea unui serviciu de
iluminat public unitar, modern şi eficient în conformitate cu directivele Uniunii
Europene.
Responsabilităţile autorităţilor locale în ceea ce priveşte organizarea şi
funcţionarea serviciului de iluminat public.
Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 230/2006, la elaborarea strategiilor locale
privind serviciile comunitare de utilitate publică, în special serviciul de iluminat
public, autorităţile administraţiei publice locale în general şi Consiliul Local
Căldăraru , în special trebuie să urmărească cu prioritate următoarele obiective:
- asigurarea accesului nedescriminatoriu şi al tuturor membrilor comunităţii
locale la serviciul de iluminat public;
- orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori şi beneficiari prin
promovarea metodelor moderne de management şi mecanismelor specifice
economiei de piaţă cu atragera capitalului privat în investiţii reprezentând
modernizări şi extinderi ale sistemului de iluminat public;
- promovarea formelor de gestiune delegată;
- promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi formării profesionale
continue a personalului din domeniu prin instituirea evaluării comparative a
indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor;
- asigurare la nivelul localităţilor a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat
necesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute în normele în
vigoare, compatibil cu directivele UE;
- asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv,
adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi
marcării prin sisteme de iluminat corespunzatoare a evenimentelor festive şi a
sărbătorilor legale sau religioase
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- promovarea de soluţii tehnice
şi tehnologice performante, cu costuri
minime prin reducera consumurilor
specifice ca urmare a utilizarii unor
corpuri de iluminat performante, a
unor echipamente specializate care să
asigure un iluminat public de calitate şi performant;
Sistemul de iluminat public existent în comuna Căldăraru
Comuna beneficiază de electricitate pe toată suprafaţa comunei fiind asigurat
de către S.C. Cez Distribuție SA.
Distribuţia energiei electrice la consumatori este realizată printr-un sistem
radial de reţele predominant aerian la tensiunea de 0,4 KV. Aceste reţele urmează
traseul drumurilor din zonă şi sunt pozate pe stâlpi de beton/lemn. Reţelele de
distribuţie de joasă tensiune au durata de viaţă depăşită şi nivelul scăzut pentru
consumatorii existenţi şi eventualele extinderi. Reţelele de iluminat public din
comuna Căldăraru sunt de tip aerian. Iluminatul este realizat preponderent pe
artera principală a fiecărei localităţi componente a comunei.
În vederea asigurării accesului egal şi nediscriminatoriu al populaţiei din
comuna Căldăraru la un serviciu de iluminat public care să respecte
standardele de calitate stabilite la nivel naţional, în perioada 2021 – 2027,
Consiliul Local Căldăraru şi-a propus reabilitarea reţelei de iluminat public în
comună prin:
- montare corpuri noi de iluminat;
- înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat LED
- utilizarea unor lămpi cu eficienta energetic ridicată,durata mare de viață și
asigurarea confortului corespunzător,inclusiv prin reabilitarea instalațiilor
electrice – stâlpi, rețele;
- extinderea sistemului public de iluminat.
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În acest sens în cadrul Consiliului Local Căldăraru:
- se vor adopta hotărâri referitoare la aprobarea programelor de dezvoltare,
reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de iluminat existente şi a
programelor de înfiinţare a noii reţele de iluminat public. Totodată se vor coordona
proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico - economice studiile de fezabilitate în care
se vor identifica sursele de finanţare a investiţiilor precum şi soluţia optimă din
punct de vedere tehnico - economic;
- se vor aproba indicatorii de performanţă în baza unui studiu de specialitate,
cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul - cadru al
serviciului de iluminat public şi în caietul de sarcini - cadru, care au caracter
minimal şi trebuie să cuprindă:
- nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;
- indicatorii de performanţă;
- condiţii tehnice;
- infrastructura aferentă;
- raporturile operator - utilizator.

3.5. SERVICIUL DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
Conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.
123/2012, cu modificările si completarile ulterioare, piata internă a gazelor naturale
este formată din doua piete, cea reglementată si cea concurentială.
În timp ce piata reglementată, cuprinde activitatile cu caracter de
monopol natural, activitătile conexe acestora si furnizarea la pret reglementat şi în
baza contractelor - cadru, aprobate de ANRE, piaţa concurenţială cuprinde
comercializarea gazelor naturale pe piata angro (între furnizori - persoana fizică sau
juridică ce realizează activitatea de furnizare a gazelor naturale, inclusiv producatori
de gaze naturale, între furnizori şi distribuitori, precum şi între furnizori şi operatorul
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de transport si de sistem) şi pe piaţa cu amănuntul (între furnizori, înclusiv
producatori si clienţii eligibili).
Din altă perspectivă, pe piaţa internă a gazelor naturale nu toate
activitatile sunt concurentiale pe lanţul valoric al acestora, respectiv sunt
concurenţiale activitătile pe segmentul explorării şi extracţiei, dar si pe segmentul
furnizării de gaze naturale (pe celelalte segmente de transport şi distribuţie
concurenţa este limitată la utilizarea unor structuri construite, la fel si pentru
activitatile de stocare, sunt constructii dedicate).
Cu toate ca legea în vigoare, precum si legislaţia subsecventă au
transpus si implementat regulile generale pentru piaţa internă de gaze naturale aşa
cum sunt acestea setate prin Directiva EU 73/2009, totusi încă sunt sub lupă şi
aşteptate şi alte revizuri legislative şi actualizări, având în vedere faptul că o parte
dintre reglementări încă nu au putut să iţi atingă scopul specific.
Situația existentă
Comuna Căldăraru

nu dispune de conexiune la reţeaua de distribuţie a

gazelor naturale, dar ca idee de proiect pentru viitorul apropiat se regaseste in
portofoliul de proiecte si investitia de ,,Inființare sistem de distribuție gaze naturale
,,. Realizarea alimentării cu gaze prin întocmirea prealabilă a unui studiu de
specialitate privind condiţionările tehnice şi investiţionale ale unui asemenea proiect
se includ între obiectivele strategice pe termen mediu pentru orizontul de timp 20212022. Conectarea comunei la reţeaua naţională de distribuţie a gazelor naturale
reprezintă un deziderat pe care administraţia locală îl va susţine în mod direct şi
indirect permanent şi a cărui realizare poate fi facilitată de crearea parteneriatelor
locale menţionate ca obiectiv strategic viitor.
Responsabilităţile autorităţilor locale în ceea ce priveşte organizarea şi
funcţionarea serviciului de distribuție gaze naturale.
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În perioada 2021 – 2027 cele mai importante aspecte ce trebuie luate în
considerare sunt următoarele:
Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna
Căldăraru.
Obiective:
- reducerea consumului de masa lemnoasa utilizat pentru incalzire ;
- îmbunătățirea condițiilor de accesibilitate;
- dezvoltarea economico-socială a comunei.
- prevenirea poluarii mediului inconjurator
-

Activități:
- realizarea documentațiilor tehnico-economice
- asigurarea condițiilor tehnice pentru posibilitatea racordării populației la
sistemul de distributie gaze naturale
- realizarea sistemului inteligent de distributie gaze naturale

4. MANAGEMENTUL SERVICIILOR COMUNITARE
DE UTILITĂŢI PUBLICE
4.1. PRINCIPII GENERALE
HG nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice stabileşte principiile în
conformitate cu care se realizează managementul acestora. Astfel, serviciile
comunitare de utilităţi publice sunt acele servicii publice de interes local organizate
în urma unui larg acord social exprimat printr-o decizie democratică adoptată de
autorităţile administraţiei publice locale competente - la nivelul unităţilor
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administrativ - teritoriale în beneficiul locuitorilor acestora şi care funcţionează sub
conducerea

sau

coordonarea,

responsabilitatea

şi

controlul

autorităţilor

administraţiei publice locale, în baza unor reguli specifice care trec dincolo de
regulile obişnuite aplicabile altor servicii: universalitate, continuitate, adaptabilitate,
accesibilitate, transparenţă.
Aceste servicii sunt furnizate / prestate fie prin modalitatea gestiunii directe,
bazată pe darea în administrare către operatorii de drept public, fie prin modalitatea
gestiunii indirecte (delegate), bazată pe contracte de delegare a gestiunii încheiate cu
operatori de drept privat.
Consiliul Local Căldăraru trebuie să îşi fundamenteze programele locale de
dezvoltare privind serviciile comunitare de utilităţi publice pe următoarele principii:
a) serviciile comunitare de utilităţi publice sunt una din expresiile de
autonomie ale colectivităţilor locale şi un mijloc puternic de care acestea dispun
pentru a servi interesul general; ele contribuie la exerciţiul competentelor
colectivităţilor locale, care, în cadrul legislaţiei naţionale sau regionale aplicabile, îşi
asumă responsabilitatea pentru exerciţiul acestor competente;
b) serviciile comunitare de utilităţi publice contribuie la păstrarea coeziunii
sociale deoarece furnizează prestaţii cu caracter social şi asigură punerea în practica
a politicilor de asistenţă hotărâte la nivel naţional sau local; ele asigură strângerea
legăturilor de solidaritate dintre locuitori, evitarea ruperii legăturilor sociale şi
menţinerea coeziunii în cadrul comunităţilor locale, graţie calităţii bunurilor pe care
le furnizează populaţiei şi în particular categoriilor defavorizate;
c) serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie să reprezinte o prioritate a
autorităţilor administraţiei publice locale deoarece au o contribuţie esenţială la
dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, condiţionând chiar dezvoltarea
economico - socială a acestora; totodată, serviciile comunitare de utilităţi publice
contribuie la repartizarea echilibrată, echitabilă şi raţională a resurselor disponibile
pe teritoriul colectivităţii locale, ele ţin seama de interdependenţa dintre lumea
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urbană şi lumea rurală, dintre zonele cu activităţi agricole şi cele cu activităţi
industriale, care merită să fie prezervate; ele îmbina exigenţele dezvoltării şi
economiei cu cele ale protecţiei sociale şi protecţiei mediului, sprijinindu-se, dacă
este cazul, pe ajutorul regiunilor, statului şi al organizaţiilor internaţionale.
d) apropierea serviciilor comunitare de utilităţi publice locale faţă de cerinţele
populaţiei este o necesitate fundamentală, iar autorităţile administraţiei publice
locale au de jucat un rol esenţial în furnizarea/prestarea acestor servicii; acesta
presupune, în general, un grad important de descentralizare şi autonomie locală, ca şi
participarea activă a colectivităţilor locale la luarea deciziilor cu privire la
furnizarea/prestarea acestor servicii.
e) descentralizarea în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
trebuie să respecte principiile de coerenţă şi unitate de aplicarea a politicilor publice
în beneficiul tuturor cetăţenilor, de coordonare şi de solidaritate teritorială.
f) oferta serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să fie fondată pe
nevoile şi aşteptările colectivităţii şi, în consecinţă, autorităţile administraţiei publice
locale trebuie să ia în considerare mai întâi populaţia vizată când stabilesc cea mai
bună cale de a furniza serviciile de care sunt responsabile, în contextul societăţii
actuale, aşteptările în creştere ale cetăţenilor şi condiţiile obiective evoluează rapid,
în special din cauza noii economii mondiale, ceea ce obligă autorităţile publice,
centrale şi locale, să-şi separare competentele şi responsabilităţile, să evalueze
nivelul serviciilor şi să asigure adaptarea şi îmbunătăţirea acestora.
Consiliul Local Căldăraru va asigura cadrul juridic, instituţional şi
organizatoric privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu vocaţie comercială
sau nu, suficient de flexibil în scopul de a permite diversificarea modului de
furnizare şi de alegere a furnizorului / prestatorului, acesta putând fi de drept public
sau de drept privat, în funcţie de modalitatea de gestiune adoptată de autorităţile
responsabile.
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Consiliul Local Căldăraru va garanta, în limita constrângerilor economice şi
bugetare, continuitatea calitativă şi cantitativă a acelor servicii comunitare de utilităţi
publice considerate esenţiale pentru comunităţile locale în ansamblul lor: populaţie
şi agenţi economici (utilizatori persoane fizice şi utilizatori persoane juridice).
Trebuie întreprinse studii şi analize periodice privind servicii comunitare de utilităţi
publice, nu numai pentru a urmări mai bine activităţile locale, dar şi pentru a stimula
punerea la punct a unor metode şi instrumente comune şi pentru a favoriza
cunoaşterea şi răspândirea bunelor practici.
4.2

LINIILE

DIRECTOARE

ADRESATE

AUTORITĂŢILOR

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Consiliul Local Căldăraru este responsabil cu înfiinţarea, organizarea,
coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor comunitare de utilităţi
publice, precum şi cu adoptarea şi definirea normelor locale privind aceste servicii.
4.2.1. SERVICII ADAPTATE NEVOILOR
a) Consiliul Local Căldăraru trebuie să organizeze serviciile a căror
responsabilitate şi-o asumă astfel încât să răspundă într-o manieră eficace nevoilor
populaţiei care trăieşte în teritoriul administrat, ţinând seama de necesitatea de a
ameliora continuu calitatea serviciilor lor publice pentru a ţine pasul cu evoluţia
cererilor sociale, a prioritarilor politice generale, a exigenţelor unei bune gestiuni
economice şi a evoluţiilor tehnologice.
b) Consiliul Local Căldăraru trebuie să vizeze asigurarea egalităţii între
utilizatori serviciilor comunitare de utilităţi publice, ceea ce ar putea necesita, dacă
este cazul, ca acestora să le fie aplicat un tratament diferenţiat (tarife, ajutoare,
condiţii de acces etc.) pentru a ţine seama de situaţiile obiective diferite în care se
găsesc aceşti utilizatori sau candidaţii la utilizarea serviciului.
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c) operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să respecte
principiile de neutralitate şi de non-discriminare în ceea ce îi priveşte pe utilizatori,
libertatea de opinie a acestora şi ansamblul libertăţilor publice.
d) Consiliul Local Căldăraru trebuie să încerce să amelioreze accesibilitatea
serviciilor prin:
- o mai bună apropiere geografică, implicând o optimizare a organizării
birourilor şi serviciilor administrative;
- formalităţi simplificate şi un timp redus de acces la serviciul public;
- orare de acces compatibile cu programul cotidian al locuitorilor;
- costuri de acces reduse, în special pentru categoriile cele mai defavorizate;
- o mai bună administrare a cazurilor speciale (handicapaţi, persoane
defavorizate).
e) Consiliul Local Căldăraru trebuie să organizeze serviciile comunitare de
utilităţi publice, în special cele de natură comercială sau industrială, astfel încât să
asigure utilizatorilor, de câte ori pare adecvat, posibilitatea de a opta între mai multe
prestaţii, chiar între mai mulţi furnizori, pentru a evita ca o situaţie de monopol sau
statutul public al serviciilor să antreneze dificultăţi în relaţiile cu utilizatorii.

4.2.2. INFORMAŢIE ŞI PUBLICITATE
a) Consiliul Local Căldăraru şi operatorii serviciilor comunitare de utilităţi
publice trebuie să organizeze modul de a comunica cu utilizatorii astfel încât să
asigure tuturor persoanelor interesate o cunoaştere adecvată a drepturilor lor şi a
prestaţiilor pe care pot să le obţină ca şi a regulilor aplicabile şi astfel încât să
constituie un mijloc de a face să progreseze calitatea serviciului intensificând
raporturile pe care le întreţine cu mediul său. În acest scop, trebuie definită şi
implementată o adevărată politică de informare, în conformitate cu dreptul la
informare recunoscut utilizatorilor;
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b) pentru toate marile proiecte utilizatorii trebuie să primească informaţii
circumstanţiale şi preliminare. Trebuie să se ofere posibilitatea ca utilizatorii sa
participe la procesul de luare a deciziilor.
4.2.3 SIMPLIFICARE ADMINISTRATIVĂ
Înfiinţarea, organizarea şi conducerea serviciilor comunitare de utilităţi
publice şi specializarea structurilor Consiliului Local Căldăraru trebuie făcute în
funcţie de nevoile cetăţenilor mai curând decât în funcţie de nevoile administrative,
astfel încât să se evite blocarea fluxului documentelor, procedurile artificiale sau
puţin transparente pentru utilizator, să se creeze ghişee unice şi/sau birouri mobile
etc.
4.2.4 MODUL DE TRATARE A PETIŢIILOR UTILIZATORILOR
a) rezolvarea reclamaţiilor utilizatorilor trebuie să fie o activitate normală a
oricărui operator, indiferent de forma de gestiune şi trebuie concepută şi organizată
în consecinţă. Această activitate trebuie să includă doua aspecte: (i) soluţionarea
rapidă a problemelor ridicate şi (ii) remedierea în profunzime a cauzelor, când
cererea este fondată.
b) procedurile de primire a reclamaţiilor trebuie să fie simple, uşor de asimilat
şi de folosit de către utilizatori; de asemenea, trebuie aduse pe larg la cunoştinţa
acestora şi organizate pentru a permite o rezolvare rapida.
4.2.5

PARTICIPAREA

UTILIZATORILOR

LA

GESTIUNEA

SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
a) utilizatorii trebuie să dispună de multiple canale pentru a-şi exprima
cererile şi a-şi face cunoscute criticile privind serviciile comunitare de utilităţi
publice prin: alegerea consilierilor locali şi a primarului, dreptul de petiţie şi
reclamaţie, dreptul de a asista la reuniunile deliberative ale consiliului
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local/judeţean, participare la referendum-uri şi eventual la alte iniţiative populare
etc.
b) utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, în calitate de
beneficiari / consumatori, trebuie să fie respectaţi şi satisfăcuţi. Aceştia trebui să fie
luaţi în considerare şi ascultaţi, atât în calitatea lor de utilizatori, cât şi în calitatea lor
de alegatori sau cetăţeni şi trebui sa poată să influenţeze în mod direct furnizarea /
prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune
adoptată de autorităţile administraţiei publice locale.
c) Consiliul Local Căldăraru trebuie să încurajeze iniţiativele private şi
societatea civilă care pot să contribuie, în legătura sau în complemen-taritate cu
serviciile lor publice, la satisfacerea nevoilor colective ale locuitorilor.
4.3. FURNIZAREA / PRESTAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE
UTILITĂŢI PUBLICE
4.3.1 GESTIUNEA SERVICIILOR
a) Consiliul Local Căldăraru trebuie să asigure punerea în practica a unei
gestiuni eficace, performante şi durabile, orientată asupra rezultatelor. O evaluare
periodică şi publică a performanţei operatorilor este un instrument puternic în
ameliorarea gestiunii acestora. Pentru a face posibilă o asemenea evaluare, este
necesar să se stabilească sisteme adecvate de informare şi culegere a datelor privind
serviciile furnizate/prestate şi nevoile populaţiei şi să se asigure un schimb de
informaţii pertinente între diferitele autorităţi implicate.
b) o gestiune eficace, orientată asupra rezultatelor, cere o reexaminare
periodică a serviciilor, pe baza următoarelor principii:
- punerea în dezbatere a: de ce, cum şi de către cine este furnizat / prestat un
serviciu;
- asigurarea comparaţiei cu performanţa altora, cu ajutorul unei game de
indicatori pertinenţi, luând în considerare atât opiniile utilizatorilor serviciilor cât şi
ale furnizorilor potenţiali;
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- consultarea contribuabililor locali, a utilizatorilor serviciilor, a partenerilor şi
a celei mai largi comunităţi de afaceri pentru a stabili noi obiective şi criterii de
performanţă;
- utilizarea unei competiţii echitabile şi deschise, de fiecare dată când acest
lucru este posibil, ca mijloc de a asigura eficienţa şi eficacitatea serviciilor.
c) serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie adaptate, în fiecare caz, la
formele de gestiune şi la modul de finanţare care asigură cea mai bună sinteză între
toate interesele legitime ale utilizatorilor şi care oferă cel mai bun raport cost /
avantaje. Pentru aceasta ele trebuie să ţină cont de efectele directe ca şi de efectele
induse de activitatea furnizată /prestată în ceea ce priveşte solidaritatea socială,
protecţia mediului şi amenajarea teritoriului.
4.3.2 FINANŢAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI
PUBLICE
a) Consiliul Local Căldăraru trebuie să asigure operatorului, public sau
privat, resurse suficient de stabile şi durabile pentru a-i permite să-şi ia angajamente
şi să-şi îndeplinească misiunea la timp.
b) Consiliul Local Căldăraru trebuie să asigure un just echilibru între
participarea beneficiarilor la finanţarea serviciilor prin tarif şi finanţarea prin
impozite şi taxe, adică între principiul responsabilităţii şi responsabilizării
individuale şi principiul solidarităţii. Aceste principii nu sunt conflictuale; ponderea
unuia sau a altuia trebuie să varieze în funcţie de circumstanţe şi în vederea atingerii
rezultatelor preconizate.
c) în măsura posibilului, Consiliul Local Căldăraru trebuie să pună la
contribuţie pe toţi care beneficiază direct sau indirect de efectele pozitive ale
serviciilor
d) serviciile comunitare de utilităţi publice trebuie să beneficieze de un mod
de finanţare bine adaptat particularităţilor acestora, raţiunilor economice şi
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exigenţelor sociale. După circumstanţe, care pot varia funcţie de tipul serviciului, de
loc, de modalitatea de gestiune, sunt posibile diferite tipuri de finanţare a serviciilor
pe baza principiului "beneficiarul plăteşte": prin tarif, prin impozit, prin taxe
speciale de tipul "poluatorul plăteşte" prin subvenţii sau prin combinaţii ale acestora.
4.3.3 MODERNIZARE ŞI INOVARE
Operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să participe la
modernizarea gestiunii serviciilor publice. Ei trebuie să se adapteze nevoilor
schimbătoare ale populaţiei şi să promoveze tehnologiile şi tehnicile noi atunci când
acestea favorizează progresul şi permit ameliorarea satisfacerii nevoilor utilizatorilor
4.4. GESTIUNEA PERFORMANŢEI
4.4.1 PRINCIPIILE EVALUĂRII PERFORMANŢEI
a) evaluarea performanţei trebuie să devină criteriul principal în baza căruia
se iau decizii privind opţiunile politice, în special atunci când se iau decizii privind
sistemul de gestiune a serviciilor comunitare de utilităţi publice, deoarece aceasta
este un mijloc:
- de a ameliora serviciile comunitare de utilităţi publice, de corelare a
rezultatele cu nevoile, de evaluare a impactului şi a raportului calitate-preţ;
- de a îmbunătăţi controlul autorităţilor administraţiei publice locale asupra
utilizării resurselor publice;
- de a asigura utilizatorilor o informare adecvată privind serviciile;
- de a garanta o mai mare transparenţă a acţiunii publice;
- de a întări participarea cetăţenilor la stabilirea strategiilor locale şi la luarea
deciziilor privind organizarea şi funcţionarea serviciilor care trebuie furnizate /
prestate.
b) Consiliul Local Căldăraru trebuie sa evalueze performanţă serviciilor
prin intermediul indicatorilor de performanţă. Scopul final vizat nu trebuie sa fie
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judecarea unei situaţii, ci ameliorarea serviciului examinat (în termeni de eficacitate,
de eficienta şi de economie), dar şi satisfacerea cerinţelor utilizatorilor.
c) controalele politice şi administrative trebuie să se concentreze asupra fixării
obiectivelor şi evaluării rezultatelor, lăsând în acelaşi timp o libertate de acţiune şi o
responsabilitate suficiente pentru operatorii serviciilor comunitare de utilităţi
publice. Aceste controale trebuie să vizeze nu numai prevenirea sau sancţionarea
neregularităţilor, dar şi să asigure îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor, punând accentul
pe coerenţa între obiectivele fixate şi rezultatele obţinute, pe evaluarea rezultatelor şi
pe măsurile de corecţie necesare.
d) prin competenţa lor tehnică, diversele organe de control, specializate sau
generale (autorităţi statale, jurisdicţii, corpuri de inspecţie etc), trebuie să fie
considerate ca garanţi şi ajutoare preţioase pentru utilizatori atunci când se constată
insuficienţele serviciilor publice. Rezultatul investigaţiilor lor trebuie să fie
comunicat autorităţilor responsabile care exercită coordonarea şi supraveghere
serviciului în cauză şi trebuie să facă obiectivul unei informări adecvate a
utilizatorilor.
4.4.2 PUNEREA ÎN PRACTICĂ A SISTEMULUI DE EVALUARE
a) Consiliul Local Căldăraru împreuna cu autorităţile administraţiei publice
judeţene şi regionale trebuie să facă eforturi pentru a planifica - în baza orientărilor
fixate la nivel naţional - punerea în practică, în etape, a unui sistem de evaluare a
performanţei serviciilor. În acest scop, ele trebuie să se sprijine pe experienţele
acumulate deja în ţările Uniunii Europene.
b) Consiliul Local Căldăraru trebuie să îşi exercite competenţele privind
evaluarea performanţelor fie direct (prin personal propriu, specializat), fie indirect
(prin recursul la auditori de gestiune independenţi) şi să se asigure că persoanele
însărcinate cu evaluarea nu sunt susceptibile a fi influenţate de furnizorii/prestatorii
serviciilor.
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c) pentru colectarea şi prelucrarea datelor statistice, sau a altor date privind
serviciile comunitare de utilităţi publice, Consiliul Local Căldăraru trebuie să
participe activ la sistemul de colectare a informaţiei şi să furnizeze centrelor de
gestiune create la nivel naţional sau regional toate datele şi indicatorii de care
dispun.
d) Consiliul Local Căldăraru trebuie să coopereze cu alte autorităţi publice
locale, judeţene sau regionale, să facă schimb de informaţii şi experienţe proprii în
vederea generalizării bunelor practici şi a unui cadru de autoevaluare.
4.4.3 AMELIORAREA GESTIUNII SERVICIILOR COMUNITARE DE
UTILITĂŢI PUBLICE LOCALE
a) criteriile utilizate în evaluarea performantei trebuie să fie cuantificabile,
precise, fiabile, chiar şi atunci când situaţia evoluează, să fie cunoscute dinainte fără
să genereze mecanisme de adaptare perverse.
b) Consiliul Local Căldăraru trebuie să organizeze sisteme de analiză
comparativă pentru a fi utilizate permanent de către cei care iau decizii şi de către
personalul însărcinat cu monitorizarea indicatorilor de performanţă, schimbărilor şi
rezultatelor diferitelor politici dar şi pentru a permite comparaţia cu rezultatele
obţinute de alte servicii similare. Sistemele de analiză comparativă şi rezultatele
monitorizării trebuie să fie publicate şi accesibile tuturor utilizatorilor, prin diverse
mijloace de difuzare în masă.
4.5. CONCESIUNEA SERVICIULUI PUBLIC CĂTRE SECTORUL
PRIVAT
4.5.1 DECIZIA DE CONCESIUNE
a) Consiliul Local Căldăraru trebuie să ia decizia de a concesiona un
serviciu comunal de utilităţi publice având în vedere numai interesul comunităţii, dar
şi în baza unor date clare şi fiabile şi în special în funcţie de raportul calitate/preţ;
concesionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice se face, de regulă, prin
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licitaţie publică deschisă şi are drept scop selectarea acelui operator capabil să
îndeplinească serviciul încredinţat la indicatorii de performanţă solicitaţi prin caietul
de sarcini şi la cele mai mici preţuri. În cazul în care încredinţarea serviciului se face
prin alte proceduri de concesionare prevăzute de Legea 98/2016 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
sunt aplicabile prevederile Regulamentului Consiliului Concurentei privind ajutorul
de stat sub forma compensărilor acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost
încredinţată prestarea serviciilor de interes economic general;
b) Consiliul Local Căldăraru nu va concesiona competenţele care implică o
utilizare importantă a puterii publice; concesiunea serviciului nu trebuie să pună în
pericol drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, garanţiile legale şi alte
exigente ale unei bune guvernări (de ex. dreptul cetăţenilor de a fi ascultaţi în
chestiunile care îi privesc, necesitatea de a justifica deciziile şi dreptul de recurs).
c) în caz de concesiune a serviciului public, autoritatea concedentă trebuie să
păstreze responsabilitatea politica şi juridică. Este bine să se stabilească mecanisme
performanţe de evaluare, cuantificare, de monitorizare şi control a contractului de
concesionare şi a rezultatelor activităţilor încredinţate operatorului privat însărcinat
cu furnizarea/prestarea serviciului. Costul financiar pentru autoritatea publică
concedentă şi condiţiile de acordare a oricărei contribuţii financiare publice trebuie
să fie definite în prealabil în vederea evitării conferirii unui avantaj economic
operatorului. Contribuţiile financiare publice sub forma compensărilor nu trebuie să
depăşească suma necesară acoperirii totale sau parţiale a costurilor înregistrate de
operatorul privat sau public, luându-se în considerare veniturile relevante, precum şi
un profit rezonabil.

81

Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice a
comunei CĂLDĂRARU, judeţul ARGES

4.5.2 CLAUZE CONTRACTUALE
a) Consiliul Local Căldăraru trebuie să definească în mod clar, în caietele
de sarcini, obiectivele concesiunii, în termeni cantitativi şi calitativi şi sa asigure, în
contractul de delegare a gestiunii, o partajare clară a riscurilor şi responsa-bilităţilor,
o structură de finanţare clară, precum şi proceduri stricte de informare şi de evaluare
a rezultatelor.
b) Consiliul Local Căldăraru trebuie să definească durata contractelor de
concesiune a serviciului ţinând seama de nevoia operatorului de a-şi dezvolta
politicile şi de a-şi amortiza investiţiile, dar şi de necesitatea de a stimula operatorul
să-şi amelioreze performanţele pentru a obţine reînnoirea contrac-tului; ca regulă
generală, o durată de la zece la douăzeci de ani ar trebui sa răspundă exigenţelor.
c) Consiliul Local Căldăraru trebuie să asigure responsabili-zarea
operatorilor privaţi, asociindu-i, prin clauze contractuale şi structura de finanţare a
serviciilor, diferitelor tipuri de risc: investiţional, industrial (costurile) şi comercial
(încasările).
4.5.3

FINANŢAREA

SERVICIILOR

ÎN

CAZUL

GESTIUNII

DELEGATE
a) Consiliul Local Căldăraru nu va utiliza transferurile de fonduri publice
către operator pentru a compensa rezultatele unei proaste gestiuni, ci pentru:
- a împărţi costurile între beneficiarii direcţi şi indirecţi;
- a acţiona în beneficiul persoanelor defavorizate;
- a încuraja serviciile cele mai puţin dăunătoare pentru mediu;
- a asigura o dezvoltare durabilă, a face localitatea mai atractivă pentru habitat
şi pentru întreprinderi.
b) Consiliul Local Căldăraru trebuie să identifice în mod clar subvenţiile
implicite (de ex. alocaţii de la bugetul local, diminuarea fiscalităţii, etc.), să le
consolideze în orice analiză de gestiune şi să le acorde în urma unei alegeri clare şi
făcute în deplină cunoştinţa de cauză.
82

Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice a
comunei CĂLDĂRARU, judeţul ARGES

c) orice formă de transfer de fonduri publice către operatorii privaţi din sfera
serviciilor comunitare de utilităţi publice trebuie să fie făcută pe baza unui contract,
stipulând ex-ante condiţiile de acordare, obiectivele de atins şi modalităţile de calcul
ale sumei ce trebuie transferată.
d) Consiliul Local Căldăraru trebuie să îşi organizeze evidenţa relaţiilor
financiare care au loc între el şi operatorii de servicii comunitare de utilităţi publice,
precum şi evidenta sumelor acordate pentru fiecare operator în parte.

4.6. COOPERAREA
4.6.1 COOPERAREA CU SECTORUL PRIVAT
a) participarea sectorului privat, cu orientare comercială sau non-comercială,
în furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice este de o mare
valoare şi trebuie să fie încurajată.
b) Consiliul Local Căldăraru trebuie să încerce să se asocieze cu ONG-urile
şi cu ceilalţi actori din sectorul privat lucrativ şi non-lucrativ în definirea politicilor
şi strategiilor serviciilor, să utilizeze energia acestora în gestiunea şi urmărirea
activităţilor, să utilizeze informaţiile pe care aceştia le deţin şi să pună la dispoziţia
acestora o parte din informaţiile deţinute de administraţie, să participe la finanţarea
activităţilor acestora etc.
c) formele de parteneriat între Consiliul Local Căldăraru şi operatorii privaţi
trebuie să fie complementare serviciilor oferite de operatorii direct subordonaţi
autorităţii administraţiei publice locale.
4.6.2 COOPERAREA INTERCOMUNITARĂ
a) Consiliul Local Căldăraru trebuie să folosească formele de cooperare
inter-comunitare existente, în special în cazul în care cooperarea între colectivităţi
constituie condiţia necesară pentru furnizarea eficace a unui serviciu, de exemplu
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atunci când mărimea unei colectivităţi şi/sau capacitatea sa financiară sunt limitate
în raport cu dimensiunile şi costul serviciului în cauză.
b) în majoritatea domeniilor, trebuie ca structurile de cooperare intercomunitare să atingă o masă critică, aceea care permite sinergii şi economii de fonduri,
dar trebuie şi să se asigure păstrarea contactului între aceste structuri şi fiecare din
asociaţii săi şi chiar fiecare din beneficiarii săi. Această masă critică poate să varieze
în funcţie de situaţii concrete (în special tipul de serviciu, situaţia geografică şi
demografică, situaţia infrastructurii tehnico-edilitare etc.).
c) cu ocazia creării unei asociaţii intercomunitare, viitorii asociaţi trebuie să
stabilească un plan financiar în care sa fie justificată suma capitalului social.
d) finanţarea structurilor de cooperare intercomunitară trebuie să aibă un
anumit grad de stabilitate şi să fie în general asigurată prin capitalul propriu, prin
preţuri şi tarife plătite de utilizatorii serviciilor, prin cotizările anuale ale asociaţilor
şi prin recurgerea la împrumut şi la diversele subvenţii.

5. CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE ABSORBŢIE
A FONDURILOR DE INVESTIŢII
Dimensiunea economico - financiară a serviciilor comunitare de utilităţi
publice şi rolul lor în menţinerea şi evitarea excluziunii sociale reclamă şi
îndreptăţeşte accesul acestui domeniu de activitate la fondurile comunitare
nerambursabile al căror obiectiv este, tocmai, armonizarea economico-socială cu
standardele Uniunii Europene şi reducerea disparităţilor economice şi sociale
existente între diversele regiuni ale Europei.
Creşterea capacităţii de absorbţie şi de atragere a fondurilor de investiţii este
legată de capacitatea României şi a autorităţilor administraţiei publice locale 84
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comunale sau judeţene - de a pregăti proiecte de investiţii publice, ca număr şi
calitate, acceptabile pentru entităţile finanţatoare şi de a implementa programe de
investiţii în conformitate cu planurile de acţiune adoptate.
Responsabilităţile pentru planificarea, fundamentarea, promovarea, aprobarea
şi implementarea lucrărilor din infrastructura tehnico - edilitara a localităţilor
aferentă serviciilor comunitare de utilităţi publice revin, potrivit legislaţiei în
vigoare, autorităţilor administraţiei publice locale. Autorităţile de la nivel judeţean
vor exercita doar un rol de îndrumare, monitorizare şi control, nu un rol de
conducere în pregătirea şi implementarea proiectelor de investiţii.
5.1 SURSE DE FINANŢARE
Pe baza programului de investiţii (Anexa 1) Consiliul Local Căldăraru
trebuie să identifice sursele pentru finanţarea proiectelor de investiţii publice.
Sursele pe care autorităţile administraţiei publice locale trebuie să le ia în
considerare la pregătirea planului de finanţare sunt prezentate, fără a se limita la
acestea, în următoarele capitole.
5.1.1 FONDURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ
Asistenţa financiară primită de la Uniunea Europeană operează pe baza
următoarelor principii-cheie:
a) programarea - principiu care implică diagnosticarea situaţiei existente,
formularea unei strategii multianuale integrate şi coerente şi definirea de obiective
concrete şi fezabile;
b) subsidiaritatea - principiu de baza a funcţionarii U.E. care se traduce prin
faptul că o autoritate superioară nu trebuie şi nu poate prelua activităţile unei
autorităţi inferioare, atât timp cât aceasta poate sâ atingâ scopul în mod eficient (de
aceea, fondurile structurale nu sunt direct alocate de Comisia Europeană,
principalele priorităţi ale unui program de dezvoltare fiind definite de autorităţi
naţionale/regionale
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managementul proiectelor rămân în responsabilitatea exclusiva a autorităţilor
naţionale/regionale);
c) concentrarea resurselor - principiu care asigură direcţionarea celei mai mari
părţi a resurselor financiare pe câteva obiective prioritare către regiunile cu cele mai
critice situaţii economice şi către grupurile sociale cele mai dezavantajate;
d) adiţionalitatea - principiu care implică faptul că asistenţa furnizată de U.E.
este complementară celei asigurate de un stat membru (ajutorul comunitar trebuie să
fie suplimentar şi nu un substitut pentru activităţile şi cheltuielile naţionale);
e) parteneriatul - principiu-cheie care implică cooperarea strânsă între
Comisia Europeană şi autorităţile corespunzătoare, naţionale/regionale/locale,
inclusiv parteneri economici şi sociali.
Sectoarele serviciilor comunitare de utilităţi publice care pot primi alocări din
fondurile UE sunt:
a) alimentarea cu apă potabilă;
b) canalizarea şi epurarea apelor reziduale;
c) managementul deşeurilor solide;
d) alimentarea cu energie termica în sistem centralizat;
e) transportul public local;
f) iluminatul public.
5.1.2 RESURSE DE LA INSTITUŢIILE FINANCIARE LOCALE, DE
LA INSTITUŢII FINANCIARE INTERNAŢIONALE ŞI/SAU OBŢINUTE
PRIN PPP
Această sursă de finanţare va fi folosită pentru a:
a) co-finanţa proiecte cu componenta de grant de la UE;
b) finanţa proiectele de sine-stătătoare;
Consiliul Local Căldăraru poate accesa resursele atât de la instituţiile
financiare internaţionale, cât şi de la cele locale.
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5.1.3 RESURSELE DE LA INSTITUŢIILE FINANCIARE LOCALE
ŞI/SAU OBŢINUTE PRIN PPP CONSTAU, FĂRĂ A FI LIMITATE LA
ACESTEA, ÎN URMĂTOARELE:
a) împrumuturi de la băncile comerciale;
b) obligaţiuni locale;
c) alte instrumente financiare;
d) forme contractuale în cadrul PPP.
Resursele de la instituţiile financiare locale vor fi accesate direct de
autorităţile administraţiei publice locale şi pot fi contractate luând în considerare
următoarele opţiuni:
a) împrumuturi contractate direct de către operator fără implicarea autorităţii
administraţiei publice locale;
b) împrumuturi contractate de către operator, dar cu garanţia parţială sau totală a
autorităţii administraţiei publice locale, cu respectarea legislaţiei în domeniul
ajutorului de stat;
c) împrumuturi contractate de către autorităţile administraţiei publice locale.
Relaţia cu instituţiile financiare locale va fi administrată direct de către
Consiliul Local Căldăraru fără implicarea autorităţilor administraţiei publice
centrale.
Resursele obţinute în cadrul PPP vor fi accesate şi utilizate conform clauzelor
contractuale.
5.1.4 RESURSELE DE LA INSTITUŢIILE FINANCIARE internaţionale
constau în principal în împrumuturi. Modul de abordare privind contractarea
împrumu-turilor de la instituţiile financiare internaţionale presupune respectarea
următo-rului protocol:
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a) Consiliul Local Căldăraru va contacta Ministerul Finanţelor Publice
pentru a-şi prezenta intenţiile, iar toate relaţiile cu entităţile străine se vor realiza
prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice;
b) pentru instituţiile financiare care cer doar garanţie locală: Consiliul Local
Căldăraru va negocia direct cu instituţiile financiare internaţionale dar vor cere
aprobarea /autorizaţia de a contracta datoria externă de la Ministerul Finanţelor
Publice, înainte de a semna acordul de împrumut.
Pe baza strategiei adoptate la nivel local Consiliul Local Căldăraru va
decide care este opţiunea cea mai bună pentru rambursarea serviciului datoriei,
luând în considerare particularităţile condiţiilor locale.
5.2 BUGETUL DE STAT
Destinaţia fondurilor de la bugetul de stat constă, fără a se limita la acestea, în
următoarele:
a) co-finanţarea proiectelor de investiţii finanţate de UE;
b) finanţarea proiectelor de sine-stătătoare în cazurile în care alte surse nu sunt
accesibile datorită diferitelor constrângeri (constrângerile suportabilităţii, constrângerile limitării serviciului datoriei, etc);
Criteriul pentru acordarea contribuţiilor de la bugetul de stat pentru investiţiile
publice de interes local vizând modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnicoedilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice se va baza pe:
a) suportabilitatea locală scăzută (ca şi contribuţii locale de finanţare);
b) prioritatea acordată proiectelor ce servesc mai multor autorităţi ale
administraţiei publice locale;
c) capacitatea de suport pentru atragerea altor surse de finanţare.
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5.3 BUGETUL LOCAL
Consiliul Local Căldăraru poate contribui la finanţarea proiectelor de
investiţii luând în considerare următoarele opţiuni:
a) alocarea fondurilor de la bugetul local;
b) contractarea împrumuturilor;
c) garantarea împrumuturilor;
d) realizarea de PPP.
Pe baza strategiei adoptate la nivel local, Consiliul Local Căldăraru va
decide care este opţiunea cea mai bună pentru rambursarea datoriei luând în
considerare particularităţile condiţiilor locale.
Consiliul Local Căldăraru va stabili ponderea fiecărei surse de finanţare
pentru respectivul an şi pentru următorii 3 ani, pe baza unei planificări multianuale a
investiţiilor cuprinse în planurile de dezvoltare locală. Autorităţile administraţiei
publice locale vor respecta regulile de alocare ale donorilor şi vor fructifica toate
oportunităţile oferite de diverse programe de finanţare.

5.4 PARTICIPAREA SECTORULUI PRIVAT
Consiliul Local Căldăraru poate decide, în conformitate cu legislaţia
existenţa privind parteneriatul public-privat, implicarea sectorul privat pentru a
eficientiza operarea serviciilor, pentru un raport calitate/preţ mai bun, pentru a
extinde aria de operare, pentru a asigura creşterea calităţii şi continuităţii serviciilor
comunitare de utilităţi publice, pentru a transfera o parte din riscurile şi garanţiile de
operare şi finanţare sectorului privat şi pentru acoperirea nevoilor de co-finanţare în
cadrul programelor europene (grant-uri).
Participarea sectorului privat nu trebuie considerată un obiectiv ci ca o
modalitate de a atinge obiectivele propuse. Principalele obiective pe care autorităţile
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administraţiei publice locale trebuie să le ia în considerare atunci când decid
implicarea sectorului privat sunt:
a) aportul de expertiză tehnică, managerială şi tehnologică în sector;
b) îmbunătăţirea eficientei economice (investiţii operaţionale şi de capital);
c) injectarea investiţiilor de capital la scara mare sau câştigarea accesului la
pieţele private de capital;
d) reducerea subvenţiilor publice (ceea ce permite redirecţionarea fondurilor
eliberate);
e) izolarea sectorului de intervenţia externă pe termen scurt;
f) mărirea receptivităţii sectorului la nevoile şi preferinţele consumatorilor;
g) atragerea de fluxuri financiare extrabugetare;
h) disponibilizarea unor fonduri publice şi utilizarea lor în alte domenii de
interes local.
Considerând cerinţele de investire pentru următorii ani, Consiliul Local
Căldăraru va lua în considerare:
a) necesarul mare de finanţare în sectoarele de mediu pentru a îmbunătăţi şi
extinde serviciile de utilităţi publice în conformitate cu cerinţele U.E. şi prevederile
efective ale serviciului;
b) lipsa de finanţare din fondurile publice disponibile şi incapacitatea de a
acoperi costurile din resurse de la instituţii financiare internaţionale.
Aceasta implică nu doar identificarea surselor suplimentare de finanţare ci şi
intenţia utilizării mai eficiente a fondurilor publice şi creşterea impactului lor.
Consiliul Local Căldăraru va decide dacă atingerea obiectivelor stabilite în
strategia locală pot fi implementate mult mai eficient prin luarea în considerare a
unei opţiuni de participare a sectorului privat.
Înainte de orice implicare a sectorului privat, Consiliul Local Căldăraru
pregăti un studiu privind oportunitatea participării sectorului privat, luând în
considerare principiile prezentate mai sus.
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5.5 ALTE SURSE DE FINANŢARE
Consiliul Local Căldăraru poate folosi alte surse de finanţare a necesarului
de investiţii, dacă studiile realizate arată că folosirea acestor fonduri este fezabilă.
Pentru a putea recurge la fonduri rambursabile, Consiliul Local Căldăraru
trebui să asigure că au potenţial pentru rambursarea fondurilor. În acest sens este
necesară elaborarea în prealabil a unui studiu detaliat privind sursele de rambursare
a fondurilor (împrumuturilor) şi a posibilităţilor de rambursare.
5.5.1 RESURSE DE LA INSTITUŢIILE FINANCIARE LOCALE, DE
LA INSTITUŢII FINANCIARE INTERNAŢIONALE ŞI/SAU OBŢINUTE
PRIN PPP
Această sursă de finanţare va fi folosită pentru a:
a) co-finanţa proiecte cu componenta de grant de la UE;
b) finanţa proiectele de sine-stătătoare;
Consiliul Local Căldăraru poate accesa resursele atât de la instituţiile
financiare internaţionale, cât şi de la cele locale.
5.5.2 RESURSELE DE LA INSTITUŢIILE FINANCIARE LOCALE
ŞI/SAU OBŢINUTE PRIN PPP CONSTAU, FĂRĂ A FI LIMITATE LA
ACESTEA, ÎN URMĂTOARELE:
a) împrumuturi de la băncile comerciale;
b) obligaţiuni locale;
c) alte instrumente financiare;
d) forme contractuale în cadrul PPP.
Resursele de la instituţiile financiare locale vor fi accesate direct de
autorităţile administraţiei publice locale şi pot fi contractate luând în considerare
următoarele opţiuni:
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a) împrumuturi contractate direct de către operator fără implicarea autorităţii
administraţiei publice locale;
b) împrumuturi contractate de către operator, dar cu garanţia parţială sau
totală a Consiliului Local Căldăraru, cu respectarea legislaţiei în domeniul
ajutorului de stat;
c) împrumuturi contractate de către Consiliul Local Căldăraru.

6. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI PRIVIND
ACCELERAREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR COMUNITARE
DE UTILITĂŢI PUBLICE
Pentru fundamentarea strategiei locale privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi pentru asigurarea unei dezvoltări
durabile a sectorului serviciilor comunitare de utilităţi publice s-au avut în vedere
următoarele:
a) asigurarea universalităţii, continuităţii, adaptabilităţii, transparenţei şi
accesului nediscriminatoriu al populaţiei la serviciile comunitare de utilităţi publice
de interes vital (principiul serviciului public);
b) aplicarea principiilor economiei de piaţă în sectorul serviciilor comunitare
de utilităţi publice;
c) respectarea standardelor naţionale şi ale UE privind serviciile comunitare
de utilităţi publice şi a angajamentelor României privind implementarea acquis-ului
comunitar, luate în vederea aderării;
d) menţinerea unui balanţe echitabile între veniturile populaţiei şi tarifele
pentru serviciile comunitare de utilităţi publice (principiul suportabilităţii);
e) realizarea managementului integrat al serviciilor comunitare de utilităţi
publice care asigură coordonarea între autorităţile administraţiei publice centrale şi
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locale cu atribuţii şi responsabilităţi privind realizarea serviciilor comunitare de
utilităţi publice şi planificarea echilibrată a resurselor financiare în funcţie de
priorităţi;
f) asistarea Consiliului Local Căldăraru cu privire la înfiinţarea, organizarea
şi gestionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
g) elaborarea studiilor de prognoză în vederea reducerii costurilor şi creşterii
eficientei serviciilor comunitare de utilităţi publice;
h) armonizarea reglementărilor interne cu prevederile legislaţiei UE aplicabile
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
i) răspândirea informaţiilor de interes public în scopul asigurării unui
management performant al serviciilor comunitare de utilităţi publice la nivelul
comunei Căldăraru, operatorilor şi utilizatorilor/beneficiarilor;
j) facilitarea participării societăţii civile la luarea deciziilor privind sectorul
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
k) implicarea activă a sectorului privat în finanţarea, realizarea şi
exploatarea/operarea serviciilor;
l) coordonarea iniţiativelor colectivităţilor locale şi asocierea intercomunitară;
m) promovarea dezvoltării integrate a serviciilor comunitare de utilităţi
publice şi monitorizarea planurilor de implementare pe baza participării tuturor
părţilor implicate;
n) atingerea şi garantarea stabilităţii instituţionale şi financiare a colectivităţii
locale.
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7. IMPLEMENTAREA SI MONITORIZAREA
STRATEGIEI LOCALE
Consiliul Local Căldăraru a elaborat propria strategie locală privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice (aplicabilă fiecărui
tip de serviciu), luând în considerare, fără a se limita la acestea, următoarele puncte:
a) misiune;
b) obiective;
c) analiza situaţiei existente;
d) necesarul de investiţii pentru a atinge obiectivele şi prioritizarea acestora
(plan-director şi studiile de fezabilitate);
e) analiza instituţională;
f) sursele de finanţare;
g) planul de implementare;
h) monitorizarea şi ajustarea strategiei.
7.1. PLANUL DE IMPLEMENTARE AL STRATEGIEI LOCALE
Pe baza necesarului de investiţii publice şi a resurselor disponibile, Consiliul
Local Căldăraru, în colaborare cu fiecare operator de servicii comunitare de
utilităţi publice, vor pregăti programe anuale de investiţii (anexa 1), care vor
conţine, fără să se limiteze la acestea, următoarele informaţii:
a) parametrii serviciului ce vor fi atinşi pentru fiecare sector al serviciilor
comunitare de utilităţi publice, cu un program detaliat pentru fiecare parametru până
în 2013, corelat cu programul de conformare stabilit de comun acord cu UE;
b) necesarul total de investiţii pentru fiecare sector care să fie în conformitate
cu toate cerinţele, eşalonat pe ani până în 2013;
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c) sursele de finanţare considerate pentru fiecare proiect de investiţii detaliate
pe surse şi pe ani până în 2013;
d) măsurile pe care Consiliul Local Căldăraru doreşte să le implementeze în
programul propus.
Planurile de implementare a strategiei proprii privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice, adoptate la nivel local, vor tine seama de
termenele prevăzute în planurile de implementare a acquis-ului comunitar şi de
termenele stabilite cu autorităţile administraţiei publice centrale.
Planurile de implementare vor face parte din strategia proprie pe care
Consiliul Local Căldăraru, a elaborat-o pentru accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice.
Trimestrial,

Consiliul

Local

Căldăraru,

va

trimite

un

raport

compartimentului de monitorizare de la nivelul consiliului judeţean şi instituţiei
prefectului în care va descrie progresele obţinute în implementarea strategiei,
comparând prevederile planului de implementare cu rezultatele concrete obţinute.
7.2 MONITORIZAREA STRATEGIEI LOCALE
7.2.1 PROCESUL DE MONITORIZARE A SERVICIULUI PUBLIC
PRIN IMPLICAREA CETĂŢEANULUI
Este pentru prima oară când cetăţenii, în calitate de beneficiari ai serviciilor
publice sunt invitaţi să urmărească calitatea serviciilor pe care le plătesc. Serviciile
publice ca: alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu gaz metan, sistemul de
încălzire centrală, salubritatea, alimentarea cu energie electrică, iluminatul public,
transportul urban de călători, sunt destinate cetăţenilor. Indiferent dacă sunt plătite
direct de cetăţean pe baza unui contract individual sau colectiv (prin asociaţia de
proprietari) sau dacă sunt plătite din bugetul local, beneficiarul final al acestor
servicii este cetăţeanul. El este cel care cere calitate pentru banii plătiţi.
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Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile de Gospodărie
Comunală este organismul care emite legile privitoare la serviciile publice şi asigură
standardizarea procedurilor de prestare şi de măsurare a calităţii serviciilor publice.
Calitatea serviciilor publice este controlată şi de alte instituţii printre care: Direcţia
de Sănătate Publică, Garda de Mediu, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului.
Urmărirea calităţii serviciilor prin implicarea voluntară a cetăţenilor este însă
o metodă sigură şi simplă de a îmbunătăţi performanţa prestatorilor, a controla
costurile şi de a face administraţia publică mai responsabilă şi mai eficientă.
Scopul acestuia este participarea cetăţenilor la configurarea serviciilor publice
de care beneficiază, prin monitorizarea îndeplinirii condiţiilor de calitate, semnalarea
neregulilor şi, dacă este cazul, amendarea regulamentului local de salubrizare. Până
la a ajunge la acest nivel de implicare însă, cetăţenii trebuie să aibă acces la un
minimum de informaţii despre ceea ce vor monitoriza , astfel încât să participe la
dezbaterea publică referitoare la Regulamentul Local de Salubrizare în deplină
cunoştinţă de cauză.
Aşadar, se disting obiective ale procesului prin implicarea cetăţeanului,
fiecare concretizat prin rezultate şi produse specifice:
 informarea cetăţenilor, printr-o campanie de informare-educare în privinţa
caracteristicilor utilităţii publice
 implicarea cetăţenilor în aprecierea acestei utilităţi publice prin monitorizarea
directă a îndeplinirii condiţiilor de calitate pentru serviciul prestat
7.2.2 PROCESUL DE MONITORIZARE A SERVICIULUI PUBLIC
PRIN IMPLICAREA AUTORITĂTII LOCAL
La nivelul Consiliului Local Căldăraru, funcţia de monitorizare şi evaluare
va fi asigurată de ULM din cadrul primăriei. Paşii măsurabili sunt cuprinşi in planul
de măsuri şi acţiuni pentru monitorizarea şi implementarea strategiei locale pentru
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice (anexa 2).
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Unitatea locală de monitorizare - ULM - va pregăti trimestrial rapoartele de
monitorizare şi evaluare pentru fiecare tip de serviciu comunal de utilităţi publice şi
le va transmite următoarelor entităţi în nu mai mult de 45 de zile de la sfârşitul
trimestrului:
a) consiliului local
b) biroului de monitorizare de la nivelul consiliului judeţean, instituţiei
prefectului;
c) altor entităţi, dacă e cazul.
Raportul trimestrial va prezenta performanţele procesului de implemen-tare şi
va cuprinde doua seturi de date:
a) informaţii corespunzătoare trimestrului încheiat;
b) informaţii cumulate, corespunzătoare trimestrelor parcurse din anul
respectiv.
Compartimentele de monitorizare de la nivelul consiliului judeţean şi
instituţiei prefectului vor colecta toate rapoartele şi vor centraliza informaţiile la
nivel judeţean după care vor transmite informaţiile Unităţii centrale de monitorizare
de la nivelul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nu mai târziu de 45
de zile de la sfârşitul trimestrului respectiv.
Pe baza rapoartelor de evaluare, Comitetul de monitorizare poate
propune schimbări în Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice.
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Anexa 1
JUDEŢUL ARGEȘ
PRIMĂRIA COMUNEI CĂLDĂRARU
PROGRAM
DE INVESTIŢII STRATEGICE AFERENTE SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
NR.

DENUMIREA INVESTIŢIEI

CRT.
1

STADIUL

SURSA

LUCRĂRII

FINANŢARE

DE RESPONSABIL

TERMEN

ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
1. Modernizarea sistemului

de alimentare cu

apă în toate satele
2. Realizarea și extinderea sistemului

Propunere
proiect

de

canalizare si epurare a apelor uzate menajere

Propunere

Bugetul local

Consiliul Local

PNDL, C.N.I., PNDR,

CĂLDĂRARU

2021 - 2027

PNRR, POR, AFM

proiect

în toate satele
2

Bugetul local

SALUBRITATEA
1. Operationalizarea maximă a sistemului de
colectare selectivă a deșeurilor de pe

Propunere

PNDL, PNDR,PNRR,

Consiliul Local

proiect

POR, AFM,LEADER

CĂLDĂRARU

domeniul public
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NR.

DENUMIREA INVESTIŢIEI

CRT.

2. Dotare cu utilaje şi echipamente pentru
serviciul de gospodărire comunală şi

STADIUL

SURSA

LUCRĂRII

FINANŢARE

Bugetul local

Consiliul Local

Propunere

PNDL, C.N.I.,PNDR,

CĂLDĂRARU

proiect

PNRR, POR, AFM,

salubritate

3.

DE RESPONSABIL

TERMEN

LEADER

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL
1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în
comuna Căldăraru

Propunere
proiect

Bugetul local

Consiliul Local

2021-2023

PNDL, C.N.I., PNDR, CĂLDĂRARU
PNRR, POR, AFM
2021-2023

2. Reabilitare și construire poduri și podețe în
comuna Căldăraru

Propunere
proiect

Bugetul local

PNDL, C.N.I., PNDR, CĂLDĂRARU
PNRR, POR, AFM
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NR.

DENUMIREA INVESTIŢIEI

CRT.

STADIUL

SURSA

LUCRĂRII

FINANŢARE

DE RESPONSABIL

TERMEN

Consiliul Local
3. Modernizarea

și reabilitare a

drumurilor agricole din Comuna Căldăraru

Propunere
proiect

Bugetul local

CĂLDĂRARU

PNDL, PNDR,
PNRR, POR, AFM

2021-2023

Consiliul Local
CĂLDĂRARU

4. Refacerea şanţurilor de scurgere și a
trotuarelor de-a lungul drumurilor aferente

Propunere
proiect

comunei Căldăraru
5. Dezvoltarea transportului nemotorizat,
prin crearea de piste de biciclete

Propunere
proiect

2021-2023

Bugetul local
PNDL, PNDR,

Consiliul Local

PNRR, POR, AFM

CĂLDĂRARU

Bugetul local

2021-2023

PNDL, PNDR,
PNRR, POR, AFM

ILUMINAT PUBLIC
4.

1. Modernizarea Sistemului public de
iluminat și extinderea acestuia unde este

Propunere
proiect

cazul

Bugetul local
PNDL, PNDR,
PNRR, POR, AFM
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NR.

DENUMIREA INVESTIŢIEI

CRT.
5.

STADIUL

SURSA

LUCRĂRII

FINANŢARE

DE RESPONSABIL

TERMEN

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
1. Infiintare sistem distributie gaze naturale
in comuna Căldăraru

Propunere
proiect

Bugetul local
PNDL, PNDR,

Consiliul Local

2021-2023

CĂLDĂRARU

PNRR, POR, AFM
6.

SITUAȚII DE URGENȚĂ
1. Dotare cu utilaje , echipamente specifice
Serviciului pentru situații de urgență

Propunere
proiect

(Autospecială de stins incendii și salvare);

Bugetul local
PNDL, PNDR,

2021-2023

CĂLDĂRARU

PNRR, POR,
AFM,LEADER
Propunere

2. Regularizarea cursurilor de apă

Consiliul Local

din proiect

comuna Căldăraru și îndiguri

CĂLDĂRARU
Bugetul local
PNDL, PNDR,
PNRR, POR, AFM
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Anexa 2
PLANUL
DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU MONITORIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI LOCALE
PENTRU ACCELERAREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
Nr. crt.

MĂSURA / ACŢIUNEA

TERMEN

RESPONSABIL

1.

Înfiinţarea prin H.C.L. şi prin reorganizarea şi redistribuirea sarcinilor în cadrul aparatului 2021-2023

Consiliul Local

propriu a unor structuri specializate denumite Unităţi locale pentru monitorizarea

CĂLDĂRARU

serviciilor comunitare de utilităţi publice – U.L.M.
2.

Elaborarea

metodologiilor/procedurilor

pentru

accesarea

fondurilor

comunitare, 2021-2023

întocmirea documentelor de programare şi pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate

Consiliul Local

CĂLDĂRARU

specifice fiecărui serviciu public
3.

4.

Instruirea personalului U.L.M. cu privire la elaborarea strategiilor locale, pregătirea 2021-2023

Consiliul Local

proiectelor şi îmbunătăţirea performanţelor financiare şi operaţionale ale operatorilor

CĂLDĂRARU

Elaborarea şi aprobarea strategiilor locale cu privire la accelerarea dezvoltării serviciilor 2021-2023

Consiliul Local

de utilităţi publice de interes local, aşa cum sunt acestea definite în Legea nr. 51/2006,

CĂLDĂRARU

precum şi a planurilor de implementare aferente acestora
5.

Întocmirea programelor de investiţii prioritare la nivelul fiecărui serviciu comunitar de 2021-2023

Consiliul Local

utilităţi publice şi identificarea surselor de finanţare, pe baza unei planificări multianuale

CĂLDĂRARU
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Nr. crt.

MĂSURA / ACŢIUNEA

TERMEN

RESPONSABIL

6.

Estimarea necesarului de investiţii pentru înfiinţarea, reabilitarea sau, după caz, 2021-2023

Consiliul Local

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi

CĂLDĂRARU

publice, pe baza planurilor-directoare specifice fiecărui serviciu de utilităţi publice
7.

Stabilirea schemei de finanţare şi a ponderii fiecărei surse de finanţare pentru respectivul 2021-2023

Consiliul Local

an şi pentru următorii trei ani, pe baza unei planificări multianuale a investiţiilor cuprinse

CĂLDĂRARU

în planurile de dezvoltare locală.
8.

9.

10.

Transmiterea către U.C.M. şi U.C.J a strategiilor locale, inclusiv a planurilor de 2021-2023

Consiliul Local

implementare a acestora, cu defalcarea acţiunilor şi măsurilor preconizate

CĂLDĂRARU

Raportarea trimestrială către U.C.M. si U.C.J a progreselor făcute în implementarea trimestrial

Consiliul Local

strategiei şi a programelor de investiţii aferente fiecărui tip de serviciu

CĂLDĂRARU

Trimiterea de rapoarte de monitorizare pentru fiecare serviciu în parte către Consiliul trimestrial

Consiliul Local

Judeţean şi compartimentelor de monitorizare de la nivelul Instituţiei Prefectului

CĂLDĂRARU
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Anexa 3
CADRUL LEGISLATIV AL FUNDAMENTĂRII STRATEGIEI LOCALE
PRIVIND ACCELERAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI
PUBLICE
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare consolidata;
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificari si
completari ulterioare;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport persoane in unitatile administrativ
teritoriale-forma consolidata ;
- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public-forma consolidata ;
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
-Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale cu modificari si
completari ulterioare;
-OUG nr.128/2020 privind unele masuri pentru aprobarea Programului national
de racordare a populatiei si clientilor non casnici la sistemul inteligent de distributie a
gazelor naturale aprobata prin Legea nr.214/2020;
-Legea nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic;
- ORDIN nr. 1.162 din 28 mai 2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a
Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei
în infrastructura de iluminat public
-OUG nr. 172 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public
inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
-OUG nr. 88 din 27 mai 2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin
financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru
perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică
2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM).
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