
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: aprobarea Strategiei privind dezvoltarea serviciilor comunitare de 
utilit ăţi publice din oraşul Balş  
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1.  INTRODUCERE. 
 

Strategia privind dezvoltarea serviciilor comunitar e de 
utilit ăţi publice , a şa cum aceasta este definit ă în legisla ţia în 
vigoare, este elaborat ă în baza HG 246/2006 , şi  are  ca  
obiectiv fundamental  îndeplinirea  angajamentelor  care  vizeaz ă  
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domeniul  serviciilor comunitare de utilit ăţi publice pe care 
România şi le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea 
European ă, respectandu-se cadrul legislativ privind fiecare 
serviciu comunitar de utilitati publice, respectiv:  

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit ăţi 
publice; 

- Legea  nr.  241/2006  care  înlocuie şte  O. G.  32/2002   
privind  organizarea  şi func ţionarea  serviciilor  publice  de  
alimentare  cu  ap ă  şi de  canalizare cu modific ările şi 
complet ările ulterioare; 

- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localit ăţilor; 

- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 
- Legea nr. 215/2001 a administra ţiei publice locale; 
Serviciile comunitare de utilit ăţi publice, avute în vedere 

de prezenta strategie, sunt servicii de interes pub lic local 
înfiin ţate şi organizate de autoritatea administra ţiei publice 
locale, gestionate şi exploatate sub coordonarea,  
responsabilitatea  şi controlul acesteia,  prin  care  se  asigur ă  
următoarele utilit ăţi; 

- alimentarea cu ap ă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, 
colectarea, canalizarea  

şi evacuarea apelor pluviale; 
- salubrizarea şi managementul de şeurilor solide; 
- alimentarea cu energie termic ă în sistem centralizat; 
- iluminatul public. 
În  contextul  implement ării  angajamentelor  României  vizând  

domeniul  serviciilor  comunitare  de utilit ăţi  publice,  asumate  
prin  Tratatul  de  Aderare  la  Uniunea  European ă,  accesul  la  
fondurile comunitare şi cre şterea capacit ăţii de atragere şi 
absor ţie a acestor fonduri a devenit o prioritate a consi liului 
local al ora şului. 

În conformitate cu cerin ţele impuse României de c ătre 
Uniunea European ă, politica local ă  vizând  dezvoltarea  
serviciilor  comunitare  de  utilit ăţi publice  şi reforma  
acestui domeniu de activitate, are la baz ă urm ătoarele orient ări: 

- organizarea serviciilor comunitare de utilit ăţi publice în 
raport cu cerin ţele  

popula ţiei; 
- introducerea unor standarde   de  calitate  (indi catorilor   

de  performan ţă)   în  baza  c ărora serviciile comunitare de 
utilit ăţi publice s ă poat ă fi monitorizate şi evaluate; 

- liberalizarea pie ţei serviciilor  comunitare de utilit ăţi 
publice; 
- promovarea   rela ţiilor   contractuale   echilibrate,   

orientate   c ătre   rezultat,   bazate   pe conceptul gestiunii 
delegate; 

- corelarea  planurilor  de  amenajare  a  teritori ului  cu  
proiecte  de  dezvoltare  a   

serviciilor comunitare de utilit ăţi publice; 
  - focalizarea  activit ăţii  consiliului local   pe  realizarea  

investi ţiilor  în  infrastructura 
tehnico- edilitar ă de interes local; 

- extinderea  gestiunii  delegate  a  serviciilor  
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comunitare  de  utilit ăţi  publice  bazat ă  pe contracte   de   
concesiune   şi   contracte   de   parteneriat   public-privat,   
promovarea   privatiz ării operatorilor/  furnizori/ prestatori   
ai   serviciilor   comunitare   de   utilit ăţi   publice   şi   
atragerea investi ţiilor private în dezvoltarea şi modernizarea 
sistemelor comunitare de utilit ăţi publice; 

- implementarea  Planului  Na ţional  de  Gestionare  a  
Deşeurilor,  prin particparea la dezvoltarea  unui sis tem  
integrat jude ţean  de  management  al de şeurilor; 

- preg ătirea  unui  portofoliu  de  proiecte  eligibile  
pentru  construc ţia,   dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de 
alimentare cu ap ă şi a sistemelor de  
canalizare prin diverse programe de finan ţare; 
1.1.  Direc ţii  de ac ţiune.  

Strategia  local ă  privind  dezvoltarea  serviciilor  
comunitare  de  utilit ăţi publice are la baz ă urm ătoarele direc ţii 
de ac ţiune: 

-definirea ş i stabilirea cadrului institu ţional şi 
organizatoric necesar  îmbun ăt ăţirii  

managementului serviciilor comunitare de utilit ăţi publice; 
-stabilirea  atribu ţiilor,  competen ţelor  şi  
responsabilit ăţilor  între  factorii  implica ţi  în   

înfiin ţarea, organizarea,  func ţionarea,  gestionarea  şi 
exploatarea  serviciilor  comunitare  de  utilit ăţi publice; 

-popularizarea  procedurilor  specifice  şi  facilitarea  
accesului  la  resursele   

financiare necesare acceler ării dezvolt ării serviciilor comunitare 
de utilit ăţi publice; 

-utilizarea eficienta a resurselor- umane, material e, 
financiare- disponibile, proprii  

sau atrase; 
 
1.2.  Obiective  generale.  
 

Strategia  local ă  privind dezvoltarea  serviciilor  
comunitare  de  utilit ăţi publice are urm ătoarele obiective 
generale: 

-atingerea  conformit ăţii  cu  prevederile  legisla ţiei  UE  
aplicate  serviciilor  comunitare  de utilit ăţi publice; 

-respectarea  angajamentelor  asumate  de  România  cu  
privire  la  implementarea  acquis-ului comunitar a plicabil 
serviciilor comunitare de utilit ăţi publice; 

-atingerea  conformit ăţii  cu  standardele  comunitare  
privind  calitatea  şi  cantitatea  serviciilor comunitare de 
utilit ăţi publice; 

-cre şterea capacit ăţii de absor ţie a resurselor financiare 
alocate din fonduri comunitare şi de atragere a fondurilor de 
investi ţii; 

-cre şterea capacit ăţii de  elaborare, promovare şi finan ţare 
a proiectelor de  investi ţii aferente infrastructurii de interes 
local; 

-cre şterea gradual ă a capacit ăţii de autofinan ţare a 
serviciilor comunitare de utilit ăţi publice şi a infrastructurii   
tehnico- edilitare aferente, corespunz ător nivelelor acceptate în 
Uniunea European ă; 
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-satisfacerea  cerin ţelor  de  interes  public  ale  
colectivit ăţilor  locale  şi  cre şterea  bun ăst ării popula ţiei; 

 
2.  ANALIZA S ITUAŢIEI  CURENTE 
 
2.1  Date  generale despre ora şul Bal ş.  
 
2.1.1. Localizare. 

 Bal şul este un mic ora ş, situat în partea de vest a jude ţul 
Olt, 44 021 ’  latitudine nordic ă şi 45 005 ’  longitudine estic ă la 
distan ţe aproximativ egale de municipiile Craiova şi Slatina (25 
km). El se desf ăşoar ă de o parte şi de alta a cursului mijlociu al 
Olte ţului, curs ce împarte ora şul în dou ă par ţi unite prin dou ă 
poduri impun ătoare. 

Oraşul se învecineaz ă la nord cu comuna Oboga, la sud cu 
comuna Voineasa şi Bîrza, la est cu comuna Bobice şti, iar la vest 
cu jude ţul Dolj.  

Oraşul Bal ş are în componen ţa sa trei localit ăţi 
apăr ţin ătoare: 

- Corbeni- Româna, 
- Tei ş, 
- Spineni. 
Despre atestarea localit ăţii Bal ş au existat mai multe 

variante. Unele hrisoave g ăsite atest ă faptul c ă localitatea Bal ş 
a fost a şezat ă pe lunca Olte ţului înainte de 1450. Cert este 
faptul c ă Petre Voievod, în 1564, d ă în st ăpînire boierului Oprea 
o parte a  
moşiei Bal şului, iar mai tîrziu Mihai Viteazul înt ăre şte dreptul 
de proprietate c ăpitanilor Buze şti asupra mo şiei Corbeni, 
component ă a ora şului Bal ş. 

 
Localitatea, a şezat ă în aproprierea celor dou ă mari târguri, 

Craiova şi Slatina, a devenit un loc de popas, de schimburi de 
produse, polarizînd în jurul sau toate a şezările rurale de pe 
valea Olte ţului, de la Iancu- Jianu pân ă dincolo de Dobrun. A şa se 
face c ă într-o perioad ă relativ scurt ă ap ăr în localitate edificii 
economice, comerciale, bancare şi ateliere.  

Treptat Bal şul se transform ă într-un centru administrativ cu 
insti ţutii administrativ- legislative corespunzatoare tim pului, 
devenind Plas ă cu o judec ătorie, o tipografie, mori, prese de 
ulei, fabric ă de spirt, trei b ănci şi un atelier mecanizat pe 
fondul c ăruia a luat fiin ţă o f ăbricu ţă care a influien ţat în mod 
substan ţial mentalitatea şi modul de via ţă al locuitorilor. 

De-a lungul timpului localitatea cunoa şte transform ări 
importante în toate domeniile, devenind ora ş cu o pondere mare în 
economia jude ţului şi realizînd, la un moment dat, aproape o 
cincime din întreaga economie a acestuia. 

Demn de subliniat c ă Bal şul a polarizat şi polarizeaz ă în 
jurul sau 11 comune cu satele ap ăr ţin ătoare, fiind centrul zonei 
economice şi comerciale. 

 
2.1.2. Cadrul natural . 
 
 Relieful ora şului Bal ş este de mic ă altitudine, 132 m, ora şul 
aflându-se la intersec ţia celor 2 mari unita ţi, Podi şul Getic în 
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partea de nord, care ocup ă o treime din suprafa ţa, şi Câmpia 
Română în sud c ăreia îi revin dou ă treimi, iar valea Olte ţului, 
orientat ă nord- sud,  reprezint ă o adev ărat ă ax ă a teritoriului 
ora şului.  
 

2.1.3. Clima.  

Regimul climatic ce caracterizeaz ă ora şul se încadreaz ă în 
sectorul de clim ă temperat – continental cu slabe influen ţe 
mediteraneene având ca specific un regim termic mod erat, umezeal ă 
relativ mare cu precipita ţii atmosferice bogate .  

Temperaturile aerului înregistraz ă o valoare medie anual ă de 
10,6°C. Cea mai mic ă temperatur ă a fost înregistrat ă în anul 1985 
în luna ianuarie şi a fost de -24 0C, iar cea mai calduroas ă var ă a 
fost iulie 2000 cu +41 0C, ceea ce indic ă ierni aspre şi veri 
călduroase.  

Precipita ţiile se prezint ă în jurul valorii de 46,3 l/ mp 
lunar, iar minima a fost înregistrat ă în octombrie 2001, fiind de 
0,2 l/ mp şi maxima a fost înregistrat ă  în august 2002, fiind de 
104,0 l/ mp. 

Vântul bate din direc ţia est cu frecven ţa medie de 4,0 m/s şi 
din est cu frecven ţa medie de 4,3 m/s. Au fost înregistrate valori 
maxime în noiembrie 1979 de 40m/s.   
 

2.1.4. Solul.  

Solul predominant este brun – ro şcat, u şor nisipos, fiind 
favorabil culturilor agricole. 
 Se disting dou ă mari fâ şii marginale: una legat ă de zona de 
pădure şi alta de zona de step ă şi silvostep ă, separate printr-o 
fâ şie cu caracter de tranzi ţie.  
 

2.1.5. Ape.   

        Re ţeaua hidrografic ă din zona ora şului este format ă în 
principal din cursului mijlociu al Olte ţului, care traverseaz ă 
ora şul de la nord la sud, şi ape de adâncime medie exploatate prin 
forarea de pu ţuri în gospod ăriile locuitorilor. 
 

2.1.6. Flora. 

Vegeta ţia este caracterizat ă printr-o varietate de specii. Pe 

teritoriul ora şului Bal ş exist ă: 

-Vegeta ţia lemnoas ă, care este dominat ă de gîrni ţă (Quercus 
frainetto). Diseminat se întâlnesc stejarul (Quercu s robur), 
gorunul (Quercus petrea ssp. dalechampii), carpenul  (Carpinus 
betulus), salcâmul (Robinia pseudocacia), paltinul de câmp (Acer 
platanoides), ulmul de câmp (Ulmus minor), p ărul p ădure ţ (Pyrus 
pyraster), m ărul p ădure ţ (Malus şilvestis), p ăducelul (Crataegus 
monogyna), ar ţarul t ăt ăresc (Acer tataricum), cornul (Cornul mas), 
sângerul (Cornus sanguinea) şi alte specii de diverse esen ţe moi 
sau tari. 

-Vegeta ţia ierboas ă, este reprezentat ă de numeroase specii, 
mai frecvente fiind: mierea ursului (Pulmonaria off icinalis ssp. 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS 10

officinalis), p ăiu şul stepic (Festuca vale şiaca), iarba deas ă (Poa 
nemoralis), firu ţa (Poa praten şis), buc ăţelul (Agrostis canina), 
aliorul (Euphorbia cyparis şias), vi ţelarul (Anthoxanthum 
odoratum), m ăturile (Centaurea phrygia), m ărgica (Melica 
uniflora), sor ă cu frate (Melampyrum bihariense), sp ăl ăcioasa 
(Senecio vernalis), vin ări ţa (Asperula odorata), fragii de câmp 
(Fragaria viridis), c ăpşuni de câmp (Fragaria moschata), 
hatma ţuchiul m ăgarului (Torilis arven şis), m ăzărichia de p ădure 
(Vicia sylvatica), ochiul boului (Chrysanthemum leu canthemum), 
t ăt ăneasa (Symphytum ottomarum), trestia de câmp (Calam agrostis 
epigeios), ceren ţelul (Geum urbanum), ob şiga (Brachypodium 
şilvaticum), cucuta de p ădure (Galium schulte şii), iarba moale 
(Stelaria holostea), cioroiul (Inula germanica), b ălbi şa (Stachys 
şilvatica), vâscul de stejar (Loranthus europaeus), câlcea calului 
(Cantha palustris), floarea Pa ştilor (Anemone nemorosa), 
năpraznicul (Geranium robertianum), col ţisor (Dentaria bulbifera), 
mărgelu şele (Lithosperum purpureo-caeruleum), potchivnicul (Asarum 
europaeum), rotunjoara (Glecoma hederacea ssp hirsu ta), leurda 
(Allium ur şinum), g ălb ăşoara (Ly şimachia numularia), bubericul 
(Scrophularia nodosa), sovarul (Carex şilvatica), rogozul (Carex 
tomentosa), Carex divulsa, sopârli ţa (Veronica spicata ssp. 
orchidea), trei r ăi (Hepatica nobilis), nu-m ă-uita (Myosotis 
şilvatica), coada mielului (Verbascum phoeniceum), c iubo ţica 
cucului (Primula officinalis), clopo ţei (Campanula per şicifolia), 
or ăştica (Lathyrus niger), crucea p ământului (Heraclleum 
sphondylium) etc. 

 
2.1.7. Industrie şi servicii . 
 

Cea mai important ă societate comercial ă şi speran ţa orasului 
este SC SMR SA,  

producatoare de material rulant. Pân ă în 1989, 90 % din produc ţie 
era exportat ă în ţările Europei de Est. La acea vreme compania 
avea peste 8.000 de angaja ţi, iar taxele pl ătite la bugetul local 
acopereau Prim ăriei Bal ş toate cheltuielile. Acum societatea mai 
are cca. 1.100 de salaria ţi,  lucrând la 50 % din capacitate.  

Echipamentul nu este învechit, dar societatea are n evoie de 
noi investi ţii şi de o nou ă organizare. 

Al ţi agen ţi economici:SC TERMEX SA - produse metalice (numar 
de angajati: 200 -1.000 in 1989 ) şi SC INSTIRIG SA - echipament 
pentru iriga ţii (numar de angajati : 150 - 1.000 in 1989 ); 

 
2.1.8. Coopera ţie şi comer ţ. 
 

Sectorul cooperatist ( SOCOM UNIREA, SOCOM CONSTRUC TORUL, 
CONSUM COOP ) reprezint ă de asemenea şi cele mai importante 
servicii   locale; 

Sectorul privat este reprezentat de peste 400 de so ciet ăţi 
private înregistrate, majoritatea cu activit ăţi de comer ţ. Doar 15 
% sunt orientate spre produc ţie. 
  
2.1.9. Agricultura. 
 

Până în 1989, existau în ora ş o societate agricol ă de stat 
(IAS ) şi un CAP. Dup ă aceea, ele au fost divizate în  societ ăţi 
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private care  cultiv ă cereale. Fosta Cooperativ ă Agricol ă de 
Produc ţie (CAP ) s-a împ ăr ţit în 1991 între proprietari. 

 
3.  MISIUNILE ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE SECTORULUI SERVICIILOR 
COMUNITARE DE UTILIT ĂŢI  PUBLICE 
 
3.1.  Serviciul  de alimentare  cu  apă,  canalizare şi  epurare  a 
apelor  uzate.  

Serviciul public de alimentare cu ap ă, canalizare şi 
epurare a apelor uzate este reglementat prin  Legea nr 241/2006 
care înlocuie şte O. G 32/2002  privind organizarea şi func ţionarea  
serviciilor  publice  de  alimentare  cu  ap ă  şi de  canalizare,  
aprobat ă  cu  modific ări  şi complet ări prin Legea nr. 634/2002 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 

Cerin ţele  directivelor  europene  specifice  acestui  
domeniu  sunt  transpuse  în  totalitate  în legisl aţia româneasc ă 
prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, respectiv HG nr.188/2002 
pentru aprobarea unor norme privind condi ţiile de  desc ărcare  în  
mediul  acvatic  a  apelor  uzate,  cu  modific ările  şi  
complet ările  ulterioar e, actualizata de HG nr.352/2005 . 

În conformitate cu angajamentele asumate de Guvernu l 
României prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europe ană, au fost 
aprobate Planurile de implementare a Directivei 98/83/CE privind 
calitatea  apei  destinate  consumului  uman,  resp ectiv  a  
Directivei  91/271/CEE  privind  epurarea apelor uzate or ăşene şti. 

Ministerul  Administra ţiei şi Internelor    a  elaborat  
legisla ţia  primara  privind  

organizarea  şi func ţionarea  serviciului de alimentare cu ap ă, 
canalizare şi epurare a apelor uzate care   stabile şte   
responsabilit ăţile   autorit ăţilor   administra ţiei   publice   
centrale   şi   locale,   ale operatorilor  şi  ale  
utilizatorilor  serviciului  de  alimentare  cu  ap ă  şi  de  
canalizare  cu  privire  la înfiin ţarea, organizarea, conducerea, 
gestionarea, monitorizarea şi controlul serviciilor comunitare de   
utilit ăţi   publice   furnizate/ prestate   utilizatorilor,  
respectiv la func ţionarea, exploatarea, între ţinerea şi 
modernizarea sistemelor de alimentare cu ap ă şi canalizare. 

De  asemenea,  legisla ţia  secundar ă  şi  ter ţiar ă  
subsecvent ă  adoptat ă  de  c ătre   

Autoritatea Na ţional ă de Reglementare pentru Serviciile Publice 
de Gospod ărie Comunal ă (A.N.R.S.C), dup ă înfiin ţarea  acesteia  în  
anul 2002,  define şte  indicatorii de  performan ţă  şi parametrii 
de  calitate  ai fiec ărui tip de serviciu pe care operatorii 
trebuie sa îi respecte pentru a putea fi licen ţia ţi. Evaluarea 
operatorilor  serviciilor  comunitare  de  utilit ăţi  publice  în  
vederea  licen ţierii  a  început  în  cursul anului 2003 şi 
include şi condi ţionalit ăţi privind planurile de conformare la 
prevederile legale prin care sunt transpuse prevede rile 
directivelor U.E. 

Obiectivul  conform ării  cu  acquis-ul  comunitar  privind  
calitatea  apei  potabile  este de a proteja s ănătatea oamenilor de 
efectele adverse ale contamin ării apei destinate consumului uman 
şi de a asigura c ă apa destinat ă consumului uman este potabil ă şi 
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curat ă.  
Obiectivul conform ării cu legisla ţia privind epurarea apelor 

uzate or ăşene şti este de a proteja mediul înconjur ător de efectele 
adverse ale desc ărc ărilor în receptorii naturali ai apei uzate 
colectate de pe teritoriul localit ăţilor şi a apei uzate provenite 
din anumite sectoare industriale, în special din in dustria 
alimentar ă. 

România  nu  poate  îndeplini  în  prezent  cerin ţele  acquis-
ul  comunitar  în  domeniu,  fapt pentru  care,  în   urma  
negocierilor  purtate  cu  Uniunea  European ă,  a  ob ţinut  anumite  
perioade  de tranzi ţie în vederea realiz ării conform ării. 
Principalele motive pot fi identificate în tehnolog ia de tratare 
şi epurare dep ăşit ă, în instala ţiile şi echipamentele uzate fizic 
şi moral care nu sunt adecvate pentru  tratarea  ape i  din  
actualele  sursele  de  ap ă  disponibile  sau  pentru  epurarea  
apelor  uzate, precum şi în  

starea re ţelelor de distribu ţie sau a sistemelor de 
canalizare (re ţele vechi pe care se produc avarii frecvente, se 
înregistreaz ă pierderi importante de ap ă şi care faciliteaz ă 
contaminarea apei  potabile).  Toate  acestea  cond uc,  în  
prezent,  la  imposibilitatea  de  a  asigura  la  robinetul 
consumatorilor  ap ă  potabil ă  de  calitate  timp  de  24  de  
ore/zi.   

În  ceea  ce  prive şte  epurarea  apei uzate,   ineficien ţa   
echipamentului   de   epurare   şi   pierderile   din   sistemul   
de   canalizare   sunt principalele motive pentru c are cantit ăţi 
mari de ap ă uzat ă neepurat ă sunt înc ă desc ărcate în mediul acvatic 
sau în pânza freatic ă. 

Autoritatea  administra ţiei  publice  locale   este  
responsabil ă,  ţinând  seama  de  cerin ţele planurilor de 
conformare, pentru realizarea sistemelor de aliment are cu ap ă, 
canalizare şi epurare a apelor uzate or ăşene şti şi pentru 
asigur ărea condi ţiilor pentru ca serviciul public de alimentare 
cu ap ă şi canalizare sa se conformeze la prevederile legale  prin 
care sunt transpuse directivele U.E. 

Operatorii  au  responsabilitatea  privind  conformarea  cu  
prevederile  de  calitate  ale  apei potabile  furn izate,  
respectiv  a  apelor  epurate  evacuate  în  recept orii  
naturali,   monitorizarea, informarea consumatorilo r, a autorit ăţii 
de s ănătate public ă şi a autorit ăţilor administra ţiei publice 
locale. 

Având în vedere efortul investi ţional pe care îl presupune 
conformarea cu cerin ţele acquis-ului comunitar din domeniul 
serviciului de alimentare cu ap ă, canalizare şi epurarea apelor 
uzate, sunt  necesare  m ăsuri energice  şi coerente, precum şi 
coordonarea eforturilor şi ac ţiunilor tuturor p ăr ţilor  implicate,  
care  s ă  valorifice  perioadele  de  tranzi ţie  ob ţinute  în  
cadrul  procesului  de negociere. Planurile de impl ementare 
adoptate la nivel local vor ţine seama de termenele prev ăzute în 
planurile de implementare şi de termenele stabilite cu 
autorit ăţile de management responsabile şi acceptate de Uniunea 
European ă. 

O aten ţie deosebit ă se va acorda dezvolt ării infrastructurii 
pentru ap ă uzat ă, avându-se  în vedere termenele de conformare 
obţinute în procesul de negociere a Tratatului de Ader are. Pân ă 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS 13

în 2015, pentru aglomer ările urbane cu peste 10.000  llocuitori 
efectivi va deveni obligatorie treapta ter ţiar ă de epurare pentru 
sta ţiile de epurare, iar pân ă în 2018, pentru aglomer ări între 
2000 şi 10.000 locuitori efectivi va fi termenul de confo rmare 
pentru colectarea, desc ărcarea şi epurarea apelor uzate. 
 
 
3.1.1.Analiza  situa ţiei  existente  privind  infrastructura  de apă şi 
canalizare 
 
a). Alimentarea cu ap ă 

#n ora şul Bal ş, alimentarea cu ap ă se realizeaz ă de c ătre SC 
“Aquatrans ” S.A, societate comercial ă cu ac ţionar unic Consiliul 
Local Bal ş. Sursele naturale folosite pentru alimentarea cu a pă a 
ora şului sunt distribuite la 80% dintre locuitori.  

Pentru ora ş exist ă dou ă resurse de ap ă brut ă. Ambele sunt 
surse de ap ă freatic ă şi includ în total 18 pu ţuri de adâncime.  

Sursa Balaura   este situat ă la nord- vest de Bal ş şi are nou ă 
puţuri f ăcute în  1981-1984, fiecare cu o adâncime de  250 m  şi o 
capacitate a debitului între  2 şi 10 l/s. Capacitatea de debitare 
total ă este în prezent  de  44 l/s. Toate pu ţurile sunt echipate 
cu pompe submersibile, Q = 30 l/s. Unul dintre cele  nou ă pu ţuri 
este în stare de inactivitate.  

Sursa Pietri ş- Oboga   este situat ă la sud de Bal ş şi are nou ă 
puţuri f ăcute între 1992-1995, fiecare avand o adâncime într e 200 
şi 250 m şi o capacitate a debitului între 2,9 şi 5,7 l/s. 
Capacitatea total ă prezent ă de debitare este de  22 l/s. Toate 
puţurile sunt echipate cu pompe submersibile, Q = 14 t o 27 l/s. 
Trei  dintre cele noua pu ţuri sunt în stare de inactivitate.  

 
Apa brut ă din Balaura este pompat ă în rezervorul de colectare 

nr. 1, localizat la sursa  Balaura, printr-o conduc t ă de o ţel  cu 
un diametru de 100-300 mm. 

Apa brut ă din Pietri ş- Oboga este pompat ă în rezervorul de 
colectare nr. 2 printr-o conduct ă de o ţel  cu un diametru de 300 
mm şi o lungime de 7.5 km. 

Calitatea apei freatice este bun ă şi este necesar ă doar 
dezinfectarea cu clor la rezervoarele de coletare .   
 

Sistemul de furnizare a apei con ţine facilit ăţi de 
înmagazinare cu un volum util de 5,300 m 3 dup ă cum urmeaz ă: 

-1 x 300 m 3 – rezervor de colectare intermediar la sursa 
Balaura; 

-1 x 2,500 m 3 – rezervor de colectare nr. 1 Bal ş pentru apa 
brut ă de la sursa Balaura; 

-1 x 2,500 m 3 – rezervoare de colectare nr. 2 Bal ş pentru apa 
brut ă de la sursa Pietri ş- Oboga. 

Rezerva pentru stingerea incendiilor este asigurat ă de dou ă 
rezervoare de colectare, simultan sau separat. Reze rva pentru 
stingerea incendiilor este de 2,000 m 3 la presiune de lucru de 3 
bar.  
 

Sta ţia de Pompare Balaura  trimite apa de la sursa Bala ura la 
rezervorul de colectare nr. 1 Bal ş.  
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Rezervorul de colectare nr. 2 al Sta ţiei de Pompare este 
localizat în ora şul  Bal ş iar pompele trimit apa de la rezervorul 
de colectare nr. 2 în sistemul de distribu ţie.  

 
Reţeaua de distribu ţie a apei potabile totalizeaz ă 48.49 km de 

conducte. Detaliile sunt prezentate în tabelul urm ător: 
Material  Lungimi (m)/diametru (mm)  Lungimi 

(m)/material 
Dn 80-
100  

Dn 110-
160  

Dn 200 m % 

Azbestociment  3,460 1,500  4,960 10.24 
Oţel 25,620 7,500 4,800 37,920 78.20 
PVC 1,060 4,550  5,610 11.56 
TOTAL/Dn 30,140  13,550  4,800   
% din 
lungimea 
total ă 

62.16 27.94 9.90 

TOTAL 48.49 km 
 

b).Canalizarea şi evacuarea apelor uzate  

Apa uzat ă ajunge în sta ţia de epurare atât gravita ţional cât 
şi cu ajutorul sta ţiilor de pompare a apelor uzate intermediare, 
care asigur ă transferul apelor uzate din ora şul vechi în sistemul 
de canalizare şi epurare final.  Reţeaua de canalizare este în curs 
de extindere, existând mai multe proiecte în acest sens, pentru a 
evita deversarea necontrolat ă a de şeurilor şi poluarea mediului 
înconjurator, în prezent regasindu-se pentru 65% di n teritoriu. 
 

Sistemul existent de canalizare este un sistem sepa rat. 
Reţeaua de canalizare totalizeaz ă 26.8 km de conducte. Detaliile 
sunt prezentate în tabelul urm ător: 

Material Lungimi (m)/diametru (mm) Lungimi 
(m)/material 

200 250 300 350 400 500 600 800 m % 
Beton 300 150 9,780 700 6,32

0 
1,42
0 

4,65
0 

2,50
0 

25,82
0 

96.27 

PVC - - 1,000 - - - - - 1,000 3.73 
TOTAL/Dn 300 150 10,78

0 
700 6,32

0 
1,42
0 

4,65
0 

2,50
0 

26,820 

% din 
lungimea 
total ă 

1.1
2 

0.5
6 

40.19 2.6
1 

23.5
6 

5.29 17.3
4 

9.32 

TOTAL 26.82 km 

 
Reteau de ap ă pluvial ă totalizeaz ă 13.5 km de conducte cu 

curgere liber ă şi deverseaz ă direct în râul Olte ţ. Detaliile sunt 
prezentate în tabelul urm ător: 
 

Material Lungimi (m)/diametru (mm) Lungimi 
(m)/material 

200 250 300 400 500 1000 m % 

Beton 2,010  1,41
0 

5,175 3,375 900 600 13,47
0 

100 

TOTAL/Dn 2,010  1,41
0 

5,175 3,375 900 600 13,470 
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% din lungimea total ă 14.92  10.4
7 

38.42 25.06 6.68 4.45 

TOTAL 13.47 km 

 
Sta ţia de tratare a apei uzate din Bal ş se g ăse şte pe partea 

de sud a ora şului.  Capacitatea nominal ă proiectat ă a ei este de 80 
l/s. Apa tratat ă este desc ărcat ă în  râul Olte ţ . Statia de 
tratare a apei uzate const ă in: 

-Tratament mecanic: 
- sta ţia de pompare; 
- tanc (cistern ă) granulat ă cu dou ă canale; 
- cistern ă de lubrifiere; 
- cistern ă orizontal ă de curgere primar ă a sediment ării, 

cu patru curente,            L = 33.0 m. 
-Tratament biologic: 

- aerare combinat ă şi cisterne secundare de sedimentare, w 
= 9.0 m, l = 36.6 m şi  h = 3.65 m, cu dou ă curente; 

- ţeav ă de v ărsare c ătre râul Olte ţ . 
-Tratament reziduuri lichide: 

- cistern ă de stabilizare a reziduurilor lichide; 
- sta ţia de pompare a reziduurilor lichide digerate; 
- bancurile de uscare a reziduurilor lichide. 

 
Apele reziduale tratate sunt evacuate în  râul Olte ţ  printr-

o conduct ă de deversare (printr-un canal.) 
 
3.2. Serviciul  de salubrizare  a localit ăţii  
 

Serviciul  public  de  salubrizare  a  localit ăţii   este  
organizat  şi  func ţioneaz ă  în  baza Legii nr.101/ 2006  privind  
serviciile  publice  de  salubrizare  a  localit ăţilor,  precum 
şi, complementar, în baza O.U.G  78/2000  privind  regimul  
deşeurilor,  aprobat ă  cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 
426/2001 cu modific ările şi complet ările ulterioare. 

El este asigurat de SC SALUBRIS SA Slatina, fiind u n 
serviciu concesionat de c ătre CL Bal ş. 

Implementarea  în  România  a  politicii  UE  privi nd  
gestiunea  de şeurilor  se  asigur ă  prin Strategia Na ţional ă de 
Gestionare a De şeurilor şi Planul Na ţional de Gestionare a 
Deşeurilor - PNGD, documente  care  au  fost  aprobate   prin  H.G  
1470/2004  privind  aprobarea Strategiei Na ţionale de Gestionare a 
Deşeurilor şi a Planului Na ţional de Gestionare a De şeurilor. 

PNGD mai propune, într-o abordare jude ţeană/  regional ă, un 
sistem integrat de 
management al de şeurilor în conformitate cu principiile UE privind 
managementul de şeurilor, care presupune: 

- prevenirea producerii de de şeuri prin aplicarea 
tehnologiilor curate, economi şirea materialului în timpul  
manufactur ării  şi  introducerea  standardelor   noi  de   
manufacturare  pentru  producerea bunurilor; 

- reciclarea de şeurilor urbane- nivelul recicl ării 
materialelor recuperabile din de şeurile urbane va fi gradual 
crescut de la 1%, în prezent, la 60% în 2020; 

- reciclarea de şeurilor speciale- rate speciale de 
recuperare au fost stabilite pentru de şeurile din împachetare, 
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deşeurile petroliere şi de şeurile bateriilor şi acumulatorilor din 
plumb. 

 
Conform  Strategiei  Na ţionale   de   Gestionare   a   

Deşeurilor,   organizarea   activit ăţilor   de colectare, transport  
şi eliminare  a  de şeurilor  locale  este  una  dintre  obliga ţiile  
administra ţiei publice locale. 

PNGD  reprezint ă  instrumentul  care  stabile şte  un  sistem  
unitar  pentru   managementul de şeurilor locale, prevede 
stabilirea graduala la nivel na ţional a unui sistem de management 
al de şeurilor locale şi consta în: 

- colectarea / colectarea selectiv ă; 
- transportul şi transferul de şeurilor; 
- recuperarea  şi  reciclarea  anumitor  frac ţiuni  din  

deşeurile  locale  cu  accent  pe ambalajele de plasti c (PET); 
- recuperarea energiei; 
- tratarea de şeurilor şi neutralizarea acestora; 
- depozitarea (eliminarea final ă) în depozite controlate, 

conforme cu legisla ţia de mediu în vigoare. 
- gestionarea corespunz ătoare a de şeurilor periculoase 

provenite din activit ăţile medicale. 
 
În  prezent,  la  nivel  local,  de şeurile  nu  sunt  

colectate  selectiv  în  vederea 
valorific ării materialelor reciclabile (hârtie, carton, sticl ă, 
metale, materiale plastice). Se poate afirma c ă aproximativ 40% 
din componentele de şeurilor locale reprezint ă   materiale   
reciclabile,   din   care   cca.   20%   au   mari   şanse   de   
recuperare,   nefiind contaminate.   

Pentru  implementarea  colect ării  selective  este  necesar ă  
introducerea  sau  modernizarea serviciului de  col ectare,  
sistemul dezvoltandu-se  în  acela şi timp  cu  procesul de  
con ştientizare  şi informare a cet ăţenilor. 

România,  în urma  procesului de  negociere  cu  U. E.  a 
obţinut  o  etapizare  a  implementarii acestui tip de  sistem, 
astfel: 

- 2004-2006, experimentare (proiecte pilot), con ştientizare 
popula ţie; 

- 2007-2017, extinderea colect ării selective la nivel na ţional; 
- 2017-2022,  implementarea  colect ării  selective  în  zone  

mai dificile  (locuin ţe  colective, mediu rural dispersat, zone 
montane). 

Aceast ă cre ştere, în acela şi timp ra ţional ă şi gradual ă, a 
colect ării selective este cu atât mai justificat ă cu cât permite: 

 
- desf ăşurarea  în timp  a  investi ţiilor  necesare,  

evitandu-se  astfel o  cre ştere prea  mare  şi rapid ă a costurilor 
gestion ării de şeurilor fa ţă de capacitatea de suportabilitate a  
popula ţiei; 

- consolidarea  şi extinderea  capacit ăţilor  de  reciclare,  
care  pot  astfel s ă  urm ăreasc ă  mai bine evolu ţia cantit ăţilor 
colectate, contribuind  la o valorificare optim ă, dezvoltarea  
industriei de reciclare şi o reducere semnificativ ă a cantit ăţilor 
de materii prime importate. 

 
Depozitarea reprezint ă principala forma de eliminare a 
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deşeurilor locale. 
Transpunerea  în  legisla ţia  intern ă a cerin ţelor  Directivei 

1999/31/CE privind depozitarea de şeurilor  s-a  realizat  prin  
adoptarea  H.G  349/2005  privind  depozitarea 
deşeurilor. 

Prin  aceasta  hot ărâre  se  introduce o clasificare  a  
depozitelor  de  de şeurilor,  în func ţie de natura de şeurilor 
depozitate. 

În scopul reglement ării activit ăţii de gestionare a 
ambalajelor şi a de şeurilor de ambalaje, a fost adoptat ă H.G 
621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a de şeurilor 
de ambalaje, care transpune  în legisla ţia  na ţional ă  Directiva 
nr. 94/62/CE privind ambalajele şi de şeurile de ambalaje, cu 
amendamentele ulterioare. 

Pentru  a  minimiza  costurile  şi  impactul  asupra  
mediului,  activit ăţile  de  transport  vor  fi optimizate. Va fi 
realizat ă o re ţea de sta ţii de transfer, luând în calcul 
distan ţele ce sunt acoperite pentru colectare, recuperare,  
tratament şi depozitare. 

În vederea implementarii Directivei 1999/31/CE
 privind depozitarea de şeurilor 
autoritatea local ă are urm ătoarele responsabilit ăţi: 

a) urm ăre şte şi asigur ă: 
- îndeplinirea   prevederilor   din   planurile   d e   

gestionare   a   de şeurilor   şi   asigur ă cur ăţenia localit ăţii 
prin sistemul de colectare, transport, neutralizare , 
valorificare, incinerare şi depozitare final ă; 

- implementarea  şi  controlul  func ţion ării  sistemului,  
inclusiv  respectarea  etapiz ării  colect ării selective a 
deşeurilor; 

-  dotarea  c ăilor  de  comunica ţie  şi  a  locurilor  publice  
de  colectare  cu  un  num ăr  suficient  de recipiente pentru 
colectarea selectiva a de şeurilor; 

- colectarea selectiva şi transportul la timp al întregii 
cantit ăţii de de şeuri produse pe teritoriul localit ăţilor; 

b) aproba studii şi prognoze privind gestionarea de şeurilor; 
c) hot ăr ăşte   asocierea   cu   alte   autorit ăţi  ale   

administra ţiei  publice   locale,   precum  şi colaborarea  cu  
agen ţii  economici,  în  scopul  realiz ării  unor  lucr ări  de  
interes  public  privind gestiunea de şeurilor; 

d) ac ţioneaz ă pentru refacerea şi protec ţia mediului. 
e) hot ăr ăşte asocierea cu societatea civil ă (ONG-uri) în 

vederea acces ării şi implement ării fondurilor structurale şi 
guvernamentale. 
 
3.2.1. Date specifice despre ora ş. 
 

-Număr abona ţi      =13.000 pers 
 
-De şeuri colectate      =1.7000 mc/lun ă 
 
-Colectare selectiv ă     =9 to PET/lun ă 
 
-Cantitatea de de şeuri colectat ă/ depozitat ă  =1.700 

mc/lun ă 
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-Utilaje folosite pentru: 
 

-colectare      =4 
autocompactoare 

 
-transport      =4 

autocompactoare 
 
-dez ăpezire      =3 utilaje 
 

 -Containere stradale pentru colectaree   =50 buc 
 
 -Personal folosit      =45 pers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Serviciul  de alimentare  cu  energie  termic ă în  sistem  
centralizat  
 

Serviciul de alimentare cu energie termic ă în sistem 
centralizat   se desf ăşoar ă  
în baza prevederilor Legii nr.325/ 2006 privind organizarea şi 
func ţionarea serviciului de  alimentare  cu  energie  te rmic ă  
produs ă  centralizat,  coroborate  cu  prevederile:   Legii  nr. 
199/2000   privind   utilizarea   eficient ă   a   energiei,   
republicat ă,   O.U.G  78/2002  privind  asigurarea  condi ţiilor  de  
func ţionare  a  unor  centrale  termice  şi electrice de 
termoficare aflate în proprietatea consiliilor jude ţene sau 
locale, aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 
643/2002 , O.U.G 48/2004 pentru adoptarea unor m ăsuri privind 
furnizarea energiei termice popula ţiei, pentru înc ălzirea locuin ţei 
şi prepararea  apei  calde  de  consum  prin  sistem e  publice  
centralizate  de  alimentare  cu  energie termic ă,  aprobat ă  cu  
modific ări şi complet ări prin  Legea  nr.  430/2004,  H.G  933/2004  
privind  contorizarea  consumatorilor  racorda ţi  la  sistemele  
publice  centralizate  de alimentare cu energie ter mic ă, s.a. 

Politicile  şi priorit ăţile  privind  restructurarea  
serviciului public  de  alimentare  cu   
energie termic ă în sistem centralizat au fost stabilite prin 
Strategia Nationala privind Alimentarea cu Energie Termic ă a 
localit ăţilor prin sisteme de producere şi distribu ţie 
centralizate, aprobat ă prin H.G 882/2004.  

Principalele reglement ările U.E. aplicabile domeniului 
înc ălzirii urbane  în sistem  
centralizat sunt: 

- Directiva  2001/80/CE  privind  limitarea  emisiilor  
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anumitor  poluan ţi  în  aer  proveni ţi  de  la instala ţiile mari de 
ardere; 

- Directiva  93/76/CE  privind  limitarea  emisiilor  de  
dioxid  de  carbon  prin  îmbun ăt ăţirea eficientei energetice; 

- Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat 
al poluarii; 

- Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerarii pe baza 
cererii de c ăldur ă util ă pe pia ţa intern ă; 

- Directiva 2002/91/CE privind performan ţa energetic ă a 
cl ădirilor; 

- Directiva 2004/8/CE privind producerea în cogenerare a 
energiei electrice bazat ă pe cererea de energie termic ă util ă. 

În  vederea  armoniz ării  legisla ţiei  interne  cu  legisla ţia  
U.E.  a  fost  adoptat ă  H.G 541/2003  privind  stabilirea  unor  
măsuri  pentru  limitarea  emisiilor  în  aer  ale an umitor  
poluan ţi  proveni ţi  din  instala ţii  mari  de  ardere,  care  
transpune  în  legisla ţia  intern ă prevederile Directivei 
2001/80/CE.  

Obliga ţiile privind reducerea emisiilor la co ş a 
instala ţiilor mari de ardere şi încadrarea în prevederile   
Directivei   2001/80/CE,   respectiv   H.G 541/2003 ,   revin 
de ţin ătorilor de astfel de instala ţii iar procesul de modernizare 
a acestor instala ţii trebuie ini ţiat şi condus de Autoritatea 
administra ţiei publice locale. 

În baza propunerilor operatorilor, respectiv a autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale au fost solicitate perioade de 
tranzi ţie care au fost acceptate de c ătre Comisia European ă. 

Responsabilit ăţile  specifice  operatorilor,  respectiv  a  
autorit ăţilor  administra ţiei  publice locale, cu privire la IMA 
sunt: 

- elaborarea propunerilor de programe de reducere p rogre şiv ă 
a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot  şi pulberi, 
în conformitate cu prevederile H.G 541/2003;  

- alocarea   fondurilor   de   investi ţii,   cu  respectarea  
condi ţiilor   impuse  prin  Regulamentul Consiliului Conc uren ţei 
cu privire  la ajutorul de stat  pentru protec ţia  mediului şi 
prin  OUG nr. 117/ 2006 privind ajutorul de stat,  precum şi  
implementarea  programelor  de  reducere  progresiv a  a  emisiilor  
anuale  de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi; 

- respectarea procedurilor specifice ale Directivei 
2001/80/CE privind situa ţiile de func ţionare necorespunz ătoare  a  
instala ţiilor  sau  de  întrerupere  a  func ţion ării   
 
echipamentelor  de  reducere  a emisiilor; 

- monitorizarea emi şiilor şi a parametrilor de proces, cu 
raportare la APM. 

Costurile de conformare au fost estimate pe baza ev alu ărilor 
pentru conformarea tehnic ă la care  s-au  ad ăugat  costurile  de  
monitorizare  aferente  IMA,  care  sunt  coordonat e  de  
Autoritatea administra ţiei publice locale. Deoarece nivelul 
facturii pentru înc ălzire şi prepararea apei calde de consum este 
apropiat de limitele maxime de suportabilitate, se aşteapt ă o 
presiune suplimentar ă asupra tarifelor în urm ătorii ani datorit ă 
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internaliz ării costurilor de mediu, elimin ării treptate a pre ţului 
na ţional de referin ţă  şi a  subven ţiilor opera ţionale de  la  
bugetul de stat. 

Va  fi creat un program special cu o important ă component ă de 
grant pentru modernizarea infrastructurii aferente şi 
contorizarea la nivel de bran şament de imobil sau scar ă. 

Serviciul public de alimentare cu energie termic ă în sistem 
centralizat  face parte  

din sfera serviciilor  comunitare  de  utilit ăţi  publice  şi  
cuprinde  totalitatea  activit ăţilor  privind  producerea, 
transportul, distribu ţia şi furnizarea energiei termice, 
desf ăşurate  la nivelul unit ăţilor administativ- teritoriale sub 
conducera, coordonarea şi responsabilitatea autorit ăţilor 
administa ţiei publice locale sau  asocia ţiilor  energiei  termice  
necesare  înc ălzirii  şi  prepar ării  apei  calde  de  consum  
pentru popula ţie, institu ţii publice, obiective social-culturale 
şi operatori economici. 
 
3.3.1. Analiza situa ţiei existente.  

Raţiunile   de  natur ă  tehnic ă  şi   politic ă  au  determinat   
în   perioada   comunist ă 
adoptarea   şi în Bal ş a sistemului   centralizat   de  producere   şi   
distribuire   a  apei   calde   şi c ăldurii.  Eficien ţa unei  astfel  de 
structuri,  discutabil ă ast ăzi,  depinde  de capacitatea de   
între ţinere   şi   reînnoire   tehnic ă  a  echipamentelor   folosite,   
ca   şi   de  pia ţa  de desfacere    existent ă.    În    plus,    
sistemul    centralizat a    pornit    de   la    premisa 
normativit ăţii   consumului,   identic   pentru   orice   tip   de  
gospod ărie   şi   ignorând diferen ţele   de  stil   de  via ţă,   putere   
de  cumpărare   etc.  P roblemele  legate  în  principal  de distribu ţie  
au devenit  vizibile  mai  ales  începând cu   a  două  jum ătate   a  
anilor   ’90:    

- capacitatea   redus ă  a  sistemului   de  a  satisface 
cererea   la   ore   de  vârf;    

- pierderi   extrem   de  mari   în  re ţeaua   de  distribu ţie   dar   
şi   la consumator    (robinete    care    curg    încontinuu,    
generând    pierderi    şi    costuri    de distribu ţie    extrem    de   
ridicate);    

- absen ţa   contoarelor    individuale,    şi    de   aici 
imposibilitatea   diferen ţierii   în   func ţie   de  consumul   real,   
de  stilul   de  consum,   de capacitatea   de  plat ă  etc.;    

- lipsa   de  omogenitate   socio-economic ă  a  locatarilor   
din blocuri,   generând   neîn ţelegeri   privind   programul   de  
furnizare   a  agentului   termic;  

-tensiuni  induse  de cei  care  nu î şi  achit ă contribu ţiile  
datorate  utiliz ării  apei calde   şi   a  căldurii,   penalit ăţile –  
în   special   întreruperea   furniz ării –  afectând   tot blocul   etc.    

Solu ţia   de  moment  utilizat ă  pe  scal ă  na ţional ă,   
contorizarea,   a fost doar   un  paliativ,   ea  determinând   
sc ăderea   rapid ă  a  consumului   şi,  implicit cre şterea   
exponen ţial ă  a  costurilor   unitare   de  producere,   în   
condi ţiile   menţinerii pierderilor  în  sistemul  de distribu ţie.  
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Nici   solu ţia   descentraliz ării,   cu   solu ţii   la   nivel   de  
cartiere de blocuri   nu  s-a   dovedit,   în unele  cazuri  în  care  a 
fost  aplicat ă,  a fi  mereu  fericit ă.  Problema  central ă o 
reprezint ă incapacitatea  asocia ţiei  de proprietari de   a  suporta   
costurile   de  între ţinere,   reparare   şi   retehnologizare   a  
sistemului   de înc ălzire. Prezent ăm date despre si tua ţia actual ă 
a aliment ării cu energie termic ă a consumatorilor. 
Nr. 
crt 

Specifica ţie  Denumire 
operator 

Forma de 
organizare 

Tipul de 
proprietate  

Structura 
acţionariat  

Obs. 

1.1 Producere  SC 
Aquatrans 
SA Bal ş 

Societate 
comercial ă 

Capital de 
stat 

Societate 
pe ac ţiuni 

 

1.2 Transport  SC 
Aquatrans 
SA Bal ş 

Societate 
comercial ă 

Capital de 
stat 

Societate 
pe ac ţiuni 

 

1.3 Distribu ţie SC 
Aquatrans 
SA Bal ş 

Societate 
comercial ă 

Capital de 
stat 

Societate 
pe ac ţiuni 

 

 
 

Nr. 
crt 

Denumire 
operator 

Cant. caldur ă 
produsa pt. 

popula ţie 
(Gcal) 

Cant de 
caldur ă 
livrat ă 

popul. (Gcal) 

Nr.t
otal 

de 
apar

t 

Nr. 
apart. 

Racord-
te la  
1 mai 
2008 

Pre ţ de prod. 
Incluzând 

prod. transp. 
distrib. şi 

TVA 
RON/Gcal 

Gradul de 
încasare mediu 

anual (%) 

2005  Prog -
noză 
2008 

2005  Prog -
noz ă 
2008 

2005  Prog -
noza 
2008 

2005  Prog -  
noza 
2008 

1.  SC 
Aquatrans 

SA Bal ş 

14560  15000  1300  135000  5115  1562  179,9
2 

274,16  65 75 

 

 Majoritatea problemelor referitoare la sistemul pe ntru 
energie termic ă se asociaz ă cu starea fizic ă proast ă a re ţelelor şi 
instala ţiilor. Starea proast ă a instala ţiilor, lipsa  repara ţiilor 
şi lipsa facilit ăţilor este conectat ă cu lipsa investi ţiilor de 
capital şi lipsa fondurilor pentru între ţinerea acestora. 

Problemele asociate cu instala ţiile de înc ălzire sunt şi mai 
grave, deoarece în ora ş prioritatea a fost focalizarea resurselor 
limitate pentru transformarea PT în CT pe gaze natu rale.  

Propor ţii substan ţiale ale resurselor operatorului de profil 
sunt absorbite pentru plat ă facturilor la g.n şi electricâtate, 
r ămânând foarte pu ţin pentru activit ăţi şi investi ţii active 
 La aceast ă dat ă necesar ă necesarul de energie termic ă este 
următorul: 
Nr. 
crt 

Utilizatori Suprafa ţă 
înc ălzit ă 

(mp) 

Necesar 
energie 
termic ă 
(Gcal) 

Obs, 

1 Popula ţie 15000  4500   
2 Agenţi economici  5000  1500   
TOTAL 20000  6000   
 

Tipurile de sisteme de înc ălzire utilizate în prezent sunt 
următoarele:  
 -sisteme centralizate- 5 centrale termice de carti er, cu 
combustibil g.n. 
 -centrale termice de apartament. 
 Centralele termice sunt echipate cu: 
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 -cazane ap ă cald ă 90/ 70 C tip New Confort NA 2000, cu o 
putere nominal ă Q=2 Gcal, echipate cu arz ătoare atmosferice pe 
combustibil g.n tip UNIGAZ model P510. M-PR.S.R .A 1,80 având un 
consum de Di=63- 466 Nm 3 /h. Sunt cazane ignitubulare din o ţel cu 
focar cu flac ăr ă întoarsa. Ele sunt destinate producerii de agent 
termic ap ă cald ă cu temperatura de max.95 0 C şi pre şiunea de 4 
barr, având puteri cuprinse între 40000 şi 2000000 cal/h. 
 -cazane ap ă cald ă 90/ 70 C din o ţel tip ARCA, cu o putere 
nominal ă Q=1 Gcal, echipate cu arz ătoare atmosferice pe 
combustibil g.n tip LAMBORGHINI având un consum de Di=88- 191 Nm 3 

/h. 
 Asigurarea recircul ării agentului termic se face cu pompe de 
recirculare cu q=35 m 3 /h; H=5mCa, respectiv q=20 m 3 /h; H=5mCa. 
 Circula ţia agentului termic pentru înc ălzire este asigurat ă 
cu 1+1 pompe ( 1 activ ă + 1 rezerv ă) cu q=140 m 3 /h; H=18mCa. 

Indicele de acoperire pentru sistemele centralizate  este de 
58.1% din popula ţie. Acesta este considerat sc ăzut şi trebuie s ă 
fie îmbun ăt ăţit cât se poate de curând. 

Referitor la starea actual ă a sistemului, centralele termice 
din sistemele centralizate de cartier sunt moderne şi dimensionate 
sa asigure necesarul de c ăldur ă pentru toate apartamentele şi 
agenţii economici aronda ţi acestora. #ns ă re ţelele de distribu ţie 
sunt uzate fizic şi moral în propor ţie de 80- 90% şi necesit ă 
înlocuirea urgent ă. 

Facem precizarea c ă în localitate nu sunt utilizate resurse 
neconven ţionale, alternative sau cogenerare. 

Principalul produc ător şi transportator de c ăldur ă din 
localitate este SC “Aqua Trans ” SA Bal ş, societate cu ac ţionar unic 
CL Bal ş care  a fost înfiin ţat ă prin HCL nr. 66 / 26. 06. 2003 şi 
conduce urmatoarele activit ăţi: ap ă, ap ă rezidual ă, încalzire 
urban ă. Consiliul Local Bal ş a acordat managementul tuturor 
activit ăţilor men ţionate mai sus SC “Aqua Trans ” SA  printr-un 
contract de concesiune nr . 5717 din 07.04.2004.  

#n ceea ce prive şte eficien ţa energetic ă în producere, 
transport şi distribu ţie, sectorul energetic al localit ăţii este 
marcat de problemele specifice ţărilor în tranzi ţie: 

-eficien ţă scazut ă în produc ţia, transportul şi utilizarea 
energiei; 

-cost marginal ridicat al producerii; 
-agresivitate asupra mediului; 
-cre şterea pre ţului la energie, în general, peste rata 

infla ţiei; 
-slaba colectare şi încasare a produc ţiei, în special de la 

consumatorii industriali şi a celor conecta ţi la sistemele de 
termoficare; 

-insuficienta preocupare în domeniul de conservare şi 
economisire a energiei. 

Cre şterea eficien ţei producerii şi utilizarii energiei 
trebuie sa fie bazat ă pe urmatoarele principii:  

-asigurarea unei oper ări normale pe pia ţa în domeniul 
energiei, incluzând formarea pre ţurilor în acord cu cerin ţele de 
competi ţie şi cu costurile şi beneficiile protec ţiei mediului; 

-promovarea eficien ţei energetice şi stimularea investi ţiilor 
în acest domeniu; 
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-sprijinirea solu ţiilor de finan ţare a ini ţiativelor privind 
eficientizarea energiei; 

-educa ţia consumatorilor; 
-organizarea cooper ării între produc ător, consumator şi 

autorit ătea public ă în vederea asigur ării obiectivelor din 
programul local de utilizare eficien ţă a energiei; 

-promovarea utiliz ării surselor alternative şi regenerabile. 
Solu ţiile de producere eficien ţă a energiei termice trebuie 

să se bazeze pe urmatoarele: 
-utilizarea surselor alternative sau regenerabile; 
-realizarea de structuri de management (sau chiar d e 

acţionariat) complexe pe o gama cât mai larg ă a serviciilor de 
utilitate public ă (distribu ţie energie termic ă, ap ă, gaz natural, 
energie electrica) în competen ţa autorit ăţii publice locale. 

Cre şterea eficien ţei energetice în consumul termic  şi  solu ţia 
pentru o energie ieftin ă şi relativ curat ă pentru sistemele de 
înc ălzire centralizat ă este ob ţinerea ei în instala ţii cu 
structur ă în cogenerare, indiferent de sursa de combustibil.  În 
acest context conceptul de conservare a energiei ca păt ă noi 
valen ţe, iar politica energetic ă este tot mai mult orientat ă spre 
gestiunea cererii de energie. 
            Managementul energetic este ansamblul d e măsuri 
institu ţionale şi func ţionale luate pentru a garanta aplicarea 
politicii energetice şi a asigura la nivel micro-economic 
(întreprndere, instala ţie) aprovizionarea cu energie, stocarea, 
transformarea, distribu ţia, utilizarea acesteia şi tratarea 
deşeurilor rezultate conform unor condi ţii precise. 
           Conservarea energiei nu are nici o leg ătur ă cu 
austeritatea energetic ă, f ăr ă a implementa ceva nou, şi nu 
înseamn ă vre-un sacrificiu impus unor categorii de consumat ori 
prin limitarea sau întreruperea aliment ării cu energie în anumite 
perioade de timp. 
           Conceptele de baz ă ale conserv ării energiei ce stau la 
baza activit ăţii complexe a managementului de energie sunt : 
         - economisirea energiei  - m ăsuri sau rezultate ale 

ac ţiunilor întreprinse de produc ătorii şi utilizatorii de energie 
pentru a evita risipa (spre exemplu, limitarea mers ului în gol a 
utilajului, evitarea supraînc ălzirii spa ţiilor de locuit etc), 
utilizarea ra ţional ă a energiei de c ătre consumatori în modul cel 
mai potrivit, pentru realizarea obiectivelor, cu lu area în 
considerare a restric ţiilor sociale, politice, economice, 
ecologice.  
                 - substituirea  unor forme de energie şi procese, 

măsuri ce se refer ă la schimb ări f ăcute liber ca parte a unei 
politici energetice în afara motivelor economice.  
            Prezent ăm evolu ţia pre ţului combustibililor şi a 
pre ţului energiei termice la nivel local, 
Nr. 
crt 

Anul Utilizatori (pre ţ RON Gcal) Obs 
Popula ţie Agen ţi 

economici  
1 2003 130,52  112,75   
2 2004 149,01  128,79   
3 2005 174,99  151,25  Pre ţ local de 
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referi ţă 109,3 
4 2006 199,13  172,12  Pre ţ local de 

referi ţă 
142,15 

5 2007 230,38  274,16  Pre ţ local de 
referi ţă 
142,15 

6 2008 230,38  274,16  Pre ţ local de 
referi ţă 
142,15 

7 2009  -  -  -  
8 2010 -  -  - 

„Kilowatul şi gigacaloria au devenit produse de lux. Drama 
consumatorului casnic de energie este drama economi ei române şti ” 
scria un important cotidian înc ă de acum câ ţiva ani. Totodat ă 52% 
din cererile de debran şări au avut la baza motive sociale . 

Suportabilitatea popula ţiei fa ţă de valoarea facturii de 
energie este un  element esen ţial care poate asigur ă succesul 
programului de reform ă în sectorul energetic.  

Proiectele demonstrative realizate în România au ar ătat c ă se 
poate asigura un nivel acceptabil de confort termic  cu 20-25% mai 
puţin ă energie termic ă şi iluminat corespunzator cu o putere 
instalat ă de 4-5 ori mai mic ă. 

Ca urmare, solu ţia de acordare de subven ţii pentru plat ă unui 
consum ineficient de energie (subven ţionarea facturii), trebuie 
reorientat ă spre subven ţionarea unor echipamente cu consum redus 
de energie.  

 
3.3.2. Prognoza cererii de energie termic ă în perioada 2010- 2020. 

#n ultimul timp s-a constatat c ă tot mai pu ţine persoane 
renun ţă la sistemul centralizat de înc ălzire pentru a- şi instala 
centrale proprii de apartament, ba chiar, unii dint re cei care s-
au debransat în anii trecu ţi încearc ă sa revin ă acum la sistemul 
centralizat. Din 1990 pân ă în acest an, peste 60% din locuin ţe au 
fost debran şate de la re ţelele de înc ălzire din sistemul 
centralizat. Procentul ajunsese la un moment dat de  10% pe an 
debran şări din totalul consumatorilor.  

Locuitorii constat ă c ă îi cost ă foarte mult gazul şi vor s ă 
renun ţe la centralele de apartament. Mai exist ă locatari care s-au 
debran şat şi au stat în frig. Majoritatea celor care au stat î n 
frig vor reveni la sistemul centralizat de înc ălzire considerând 
că sistemul centralizat de înc ălzire se va dovedi mai ieftin decât 
centrala de apartament. Perspectiva centralelor nu mai este una 
foarte fericit ă, deoarece pre ţul gazelor este în plin ă cre ştere.  

Cand se va rezolva însa problema pierderilor pe re ţea, 
pl ătite acum din buzunarul locatarilor?  

Greu de spus. sistemul centralizat trebuie sa ajung ă la un 
nivel de eficien ţă optim ă. Astfel, sistemul centralizat de 
înc ălzire va deveni mai ieftin decât centralele de apar tament.  

#n mod normal, în perioada urmatoare, centralele te rmice vor 
fi modernizate. Cele mai eficiente vor fi centralel e termice de 
cartier. Re ţeaua de distribu ţie a înc ălzirii termice nu trebuie sa 
fie mare.  

Problema care se pune este c ă toate promisiunile de 
eficientizare a sistemului centralizat de înc ălzire sunt pe un 
orizont de timp de minimum 5-7 ani. Timp în care lo catarii vor 
continua sa pl ăteasc ă pierderile de pe re ţea în paralel cu 
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majorarile substan ţiale de pre ţ care vor avea loc la gaze în 
următorii ani, pân ă în 2013-2015, când se preconizeaz ă c ă vom avea 
un sistem centralizat de înc ălzire ceva mai eficient.  
 
3.4.  Serviciul  de iluminat  public  

În  vederea  ob ţinerii  unui  serviciu  de  iluminat  public  
unitar,   modern  şi   

eficient, în confomnitate  cu  directivele  Uniunii   Europene,  a  
fost  adoptat ă  Legea nr. 230/ 2006 privind organizarea şi 
func ţionarea serviciilor de iluminat public, care stabil eşte 
cadrul  juridic  privind  înfiin ţarea,  organizarea,  exploatarea,  
gestionarea,  finan ţarea,  şi  controlul functionarii serviciului 
de iluminat public în comune, ora şe şi municipii. 

#n  ora şul   Bal ş,   comunitatea  local ă  beneficiaz ă  de  
iluminat  public,  gestionarea acestei utilit ăţi publice fiind 
asigur ăt ă de c ătre autoritatea public ă local ă. 

#n ora ş lungimea str ăzilor pe care exist ă iluminat public 
este de 31,25 km. Pe categorii, împ ăr ţirea este urm ătoarea: 

-strazi principale (M1)       5,50 km 
-str ăzi cu trafic mediu (M2)    14,80 km 
-str ăzi cu trafic sc ăzut, alei reziden ţiale (M3)  10,95 

km 
#ncepând cu anii ’90, s-a trecut la înlocuirea l ămpilor cu 

vapori de mercur cu l ămpi cu vapori de sodiu de înalt ă presiune. 
Din p ăcate s-au achizi ţionat corpuri de iluminat mai pu ţin 
performante din punct de vedere luminotehnic şi mari consumatoare 
energetice. Raportul dintre eficien ţa luminoas ă şi consumul 
energetic este foarte mic, acest lucru fiind observ at şi din 
facturile de energie achitate de catre Prim ărie. 

Situa ţia este şi mai grav ă în cazul strazilor de categoria 
M3, aleile pietonale, parcuri şi spa ţii publice, unde multe 
corpuri nu au fost schibate/ reparate sau înlocuite  înc ă de la 
instalarea lor. Situa ţia actual ă a iluminatului public din ora ş 
scoate la iveal ă îmb ătrânirea, dep ăşirea moral ă şi tehnic ă a 
echipamentelor folosite. 

Un alt aspect este faptul c ă sistemul de iluminat public 
actual este subdimensionat deoarece a fost proiecta t în 
conformitate cu Ordinul 437/1976, care practic desf iin ţau 
iluminatul public pentru realizarea reducerii consu mului de 
energie electric ă. Componentele sistemului actual sunt într-o 
stare avansat ă de degradare şi nu asigur ă iluminatul corespunz ător 
în intersec ţii, alei sau spa ţii publice de agrement. 

 
Intr ările în ora ş nu au constituit în totalitate obiectul 

extinderilor iluminatului public, în condi ţiile în care suprafa ţa 
construit ă s-a extins mult c ătre periferii. P e arterele 
principale s-au mai montat corpuri noi pe stâlpi şi console 
existente dar, având în vedere c ă aceste instala ţii nu au rezultat 
în urma unui calcul luminotehnic, sunt zone cu ilum inat execesiv 
şi zone întunecate. 

 
#n cazul str ăzilor cu circula ţie redus ă în timpul serii şi 

care au la ţimea de maxim 10 ml, starea iluminatului este în 
majoritatea cazurilor necorespunz ătoare din mai multe motive: 
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-corpurile de iluminat cu vapori de mercur nu au di spersor şi 
multe l ămpi sunt sparte; 

-multe corpuri de iluminat au l ămpi cu puterea de 250 kW, 
rezultând un consum energetic mare; 

-consolele pe care sunt montate corpurile de ilumin at sunt 
prost dimensionate şi nu pozi ţioneaz ă corpul de iluminat în 
pozi ţia optim ă în raport cu carosabilul; 

-exist ă por ţiuni de str ăzi care, de şi sunt intens circulate, 
nu au iluminat public; 

-în multe cartiere de locuit nu s-a considerat nece sar ca 
aleiile destinate circula ţiei pietonale s ă fie iluminate; 

 
Din punct de vedere luminotehnic în parcurile şi pe aleile 

reziden ţiale se întâlnesc urm ătoarele situa ţii: 
-sunt  locuri în parcuri în care lipse şte iluminatul public; 
-sunt locuri în care exist ă iluminat public, dar acesta este 

infecient 
 
Acela şi lucru se poate spune şi despre pie ţele şi târgurile 

din ora ş. 
 
Iluminatul public ornemental şi decorativ este slab 

reprezentat, doar câteva cladiri au un sistem propr iu destul de 
redus de iluminat. 

 
Alimentarea cu energie electrica a iluminatului pub lic este 

asigurat ă de S.C. ELECTRICA S.A.  #n perioada 1994 – 2008 sistemul 
de iluminat public în ora şul Bal ş a fost reabilitat şi modenizat 
la initiativa Administra ţiei Publice Locale. #n cadrul acestui 
amplu program de reabilitare, modernizare şi extindere a 
iluminatului public din ora şul Bal ş au fost realiza ţi 9,4 km, 
beneficiind to ţi locuitorii ora şului. 
Nr. 

Crt.  

Specifica ţie Realiz ări (km) 

1994 2000 2004 2008 2010 2020 

1.  Reţea iluminat public 47,1 49,8 52,9 55,0 56,5 60,5 

#n perioada 2010-2020, în concordan ţă cu programul de 
dezvoltare economico-  

social ă a  localit ăţii,  strategia  local ă  privind  dezvoltarea 
serviciilor comunitare  de  utilit ăţi  publice,  urm ăre şte  cu  
prioritate  realizarea  urm ătoarelor obiective, în domeniul 
iluminatului public: 

-asigurarea accesului nedescriminatoriu şi al tuturor 
membrilor comunit ăţii locale la serviciul de iluminat public; 

-orientarea serviciului de iluminat public c ătre utilizatori 
şi beneficiari prin promovarea metodelor moderne  de   management  
şi a  mecanismelor  specifice  economiei  de  pia ţă  cu  atragera  
capitalului privat în investi ţii reprezentând moderniz ări şi 
extinderi ale sistemului de iluminat public; 

-promovarea formelor de gestiune delegat ă; 
-promovarea   profesionalismului,   a   eticii   pr ofesionale   

şi   form ării   profesionale   continue   a personalului  din   
domeniu  prin  instituirea  evalu ării  comparative  a  
indicatorilor  de  performan ţă  a activit ăţii operatorilor ; 

-asigurare la nivelul localit ăţii a unui iluminat stradal şi 
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pietonal adecvat necesit ăţilor de confort şi securitate,  
individual ă  şi colectiv ă,  prev ăzute  în  normele  în  vigoare; 

-asigurarea  unui  iluminat  arhitectural,  ornamen tal  şi  
ornamental- festiv,  adecvat  punerii  în valoare  a  edificiilor  
de  importan ţă  public ă  şi/ sau  cultural ă  şi  marc ării  prin  
sisteme  de  iluminat corespunzatoare a evenimentel or festive şi a 
sărb ătorilor legale sau religioase ; 

-promovarea de solu ţii tehnice şi tehnologice performante, 
cu costuri minime prin reducera consumurilor  speci fice  ca  
urmare  a  utiliz ării  unor  corpuri  de  iluminat  performante,  
a  unor echipamente specializate care sa asigure un  iluminat 
public de calitate şi performant; 

 
Ţinând cont c ă la aceasta dat ă nu exist ă un serviciu public 

în cadrul Prim ăriei Bal ş, este necesar ă organizarea serviciului de 
iluminat public în conformitate cu prevederile lega le . Serviciul 
de iluminat public trebuie organizat astfel încât s ă asigure 
respectarea indicatorilor de  performan ţă  a  nivelurilor  de  
iluminare  şi  luminan ţă  prev ăzut ă  de  normativele  specifice 
domeniului. 
 

Autoritatea  administra ţiei  publice  locale   va  adopta  
hot ărâri  referitoare  la   

aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, e xtindere şi 
modernizare a sistemelor de iluminat existente şi a programelor 
de înfiin ţare a noi re ţele de iluminat public. Totodat ă va 
coordona proiectarea ş i execu ţia  lucr ărilor  tehnico-economice, 
studiilor  de  fezabilitate  în  care  se  vor  ide ntifica  sursele  
de finan ţare  a  investi ţiilor  precum  şi  solu ţia  optim ă  din  
punct  de  vedere  tehnico -economic.  De asemenea  se  vor  
aproba  indicatorii  de  performan ţă  în  baza  unui  studiu  de  
specialitate,  cu respectarea  prevederilor  stabil ite  în  acest  
scop  în  regulamentul –cadru  al  serviciului  de  iluminat public. 
 
3.5. Serviciul  de transport  public  local.  

 
Serviciul de transport public local ar trebui organ izat şi s ă 

func ţioneze în baza Legii nr. 92/2007.  
Datorit ă lipsei de fonduri şi expertizei institu ţionale 

insuficiente, autoritatea public ă local ă, a  întâmpinat  
dificult ăţi  în  între ţinerea  atât  a  drumurilor  publice  cât  şi  
pentru a  crea sistemul  de   transport   public lo cal.   Aceasta   
conduce   la   deteriorarea   pavajului   drumurilo r   şi  a 
infrastructurii  asociate  din  sectorul drumurilor   urbane  şi  
la  îmb ătrânirea  parcului de  vehicule. 

Aceast ă problem ă permanent ă necesit ă măsuri imediate pentru 
a aduce sistemul la nivelul de între ţinere din propriile 
activit ăţi. Un sistem efectiv şi stabil de transport public local 
este acela care îndepline şte cerin ţele utilizatorilor s ăi şi care 
este suportabil pentru pl ătitorii de taxe. 

Cele mai importante aspecte ce trebuie luate în con siderare 
sunt urm ătoarele: 

a) transportul public trebuie s ă fie perceput de c ătre 
publicul larg ca fiind un mijloc de transport supor tabil, 
confortabil şi avantajos. Pentru ca aceast ă cerin ţă s ă fie 
atins ă, sunt necesare investi ţii periodice  în  mijloacele  de  
transport  şi  infrastructura  aferent ă  pentru  a  se  asigura  
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că  dec linul calit ăţii  actuale   a   serviciului  oferit   este   
stopat.   În  acela şi  timp,   sunt   necesare   scheme   de 
îmbun ăt ăţire  a  managementului  traficului  care  s ă  acorde  
prioritate  transportului  public,  inclusiv m ăsuri pentru 
restrângerea utiliz ării ma şinilor personale, cum ar fi parcarea 
controlat ă în centrele ora şelor. 

b) exist ă o nevoie urgent ă de reevaluare a re ţelei stradale 
ce este folosit ă de transportul public şi a  tipurilor  
mijloacelor  de  transport  ce  pot  fi  folosite.  Aceasta  va  
necesita  o  analiz ă  pentru  a determina  dac ă  re ţeaua  actual ă  
poate  fi  optimizat ă  şi  dac ă  îndepline şte  necesit ăţile  
pasagerilor existen ţi  şi  poten ţiali.  De  asemenea,  se  va  
analiza  dac ă  operarea cu unul sau  mai multe  tipuri  de  
modalit ăţi  de transport, şi care este cea mai eficienta metoda de 
operare. 

Este  necesar  un  pachet  important  de  m ăsuri  de  
investi ţii  pentru  a  facilita  revenirea sectorului  la  un  
nivel  sus ţinut.  Acest  pachet  poate  fi  împ ăr ţit  în  câteva  
componente,  dup ă  cum urmeaz ă: 

a) la nivel local , administra ţia local ă se va concentra pe:  
-întocmirea unor planuri- directoare, desf ăşurarea de 

studii de optimizare a  
rutelor, care s ă  permit ă luarea deciziei dac ă vor p ăstra re ţelele 
actuale de transport public sau le vor modifica; 

-preg ătirea unei strategii şi politici de transport 
corespunz ătoare; 

-stabilirea unei autorit ăţi de transport pentru ora ş; 
-preg ătirea programelor de investi ţii corespunz ătoare şi 

fezabile care pot o  
feri accesul u şor la fondurile structurale ale UE şi, unde este 
cazul, conducerea studiilor de fezabilitate; 

b) la nivelul companiilor de transport , aspectele principale 
ce trebuie considerate, sunt dup ă cum urmeaz ă: 

-cre şterea  transparen ţei  în  rela ţiile  dintre  
municipalitate  şi  companiile  de   

transport  public. Introducerea unui contract de se rvicii 
comunitare de utilit ăţi publice, care deja se folose şte în alte 
tari europene, va ajuta fiecare parte s ă se concentreze asupra 
propriului rol. 

-practicile de lucru din cadrul companiilor de 
transport public local trebuie  

să fie raportate la indicatorii   celor   mai   bune   companii   
care   opereaz ă   în   transportul   public. Instruirea în 
managementul financiar, utilizarea optima a activel or de capital 
şi managementul personalului vor forma baza unui pro gram 
educa ţional. 

Programele de investi ţii realiste şi suportabile trebuie 
preg ătite pentru a acoperi  

necesit ăţile transportului public din fiecare localitate. 
Aceste programe trebuie s ă aib ă în vedere corelarea re ţelelor 
serviciului de  

transport public local  cu  celelalte  servicii  de   transport  
public  local,  regional  şi  na ţional,  prin  coordonarea 
graficelor de circula ţie / operare ale operatorilor acestora. 
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Participarea  sectorului privat  trebuie  luat ă  în  
considerare,  în  special  acolo  unde  fondurile  locale sunt  
reduse.  În  acest  scop,  va  fi evaluat ă  posibilitatea  de  a  
introduce  scheme  de  tip  PPP  pentru gestiunea s erviciului şi 
finan ţarea infrastructurii aferente acestuia. 

 
3.5.1.Situa ţia actual ă. 
 

În ora şul  Bal ş, num ărul de pasageri care utilizeaz ă 
serviciul de transport public a  

fost, în ultimii zece ani,  în sc ădere. Aceasta a dus la  o 
reducere a folosirii mijloacelor tradi ţionale de transport 
public. Factorii importan ţi ce influen ţeaz ă nivelul cererii sunt: 

a) cre şterea num ărului proprietarilor de autoturisme; 
b)  schimb ările  din  structura  economic ă,  cu  impact  asupra  

numărului  şi  loca ţiilor   
locurilor  de munca. 

La acest moment transportul local prin curse regula te nu se 
desf ăşoar ă,  urmând ca în anul 2010 consiliul local s ă aleag ă una 
din cele 2 modalit ăţi prev ăzute de lege, gestiunea direct ă sau 
gestiunea delegat ă. 

#n dotarea Prim ăriei Bal ş exist ă un num ăr de 3 microbuze, cu 
o vechime de aproximativ 10 ani care nu sunt într-o  stare bun ă de 
functionare, fiind uzate fizic şi moral. 

La momentul actual pe raza ora şului, transportul local se 
desf ăşoar ă cu 23 de autoturisme, autorizate taxi de administr aţia 
local ă prin gestiune delegate. 

Având în vedere prevederile OUG nr.109/14.07.2005 -privind   
transporturile   rutiere,   aprobat ă,   modificat ă   şi   
completat ă de   Legea   nr.102/2006 , prevederile Ordinului 
nr.1892/2006(modificat şi completat de OMTCT nr 2514/2006 ) emis 
de M.T.C.T., pentru aprobarea Normelor privind orga nizarea şi 
efectuarea transporturilor rutiere şi a activitatilor  conexe  
acestora  şi  a  Legii  nr.  92/2007, Consiliul local  t rebu ie  s ă  
în tocmeasc ă  ş i  s ă  aprobe s tudii de specialitate privind 
traseele locale  pe baza caruia se va întocmi Progr amul Local de 
transport persoane prin servicii regulate. 

Programul va determina distribu ţia din punct  de vedere  
institu ţional, al accesibilit ăţii şi  al mobilit ăţii loca le  ş i  
reg ionale   şi va specifica rolul autorit ăţii  implicate 
(administra ţia  local ă, utilizatori ai traseelor de transport, 
asocia ţii din sectorul privat) în formularea polit icii şi 
strategiei pentru furnizarea serviciilor de transpo rt public 
local. 
 
4.  MANAGEMENTUL SERVICIILOR  COMUNITARE DE UTILIT ĂŢI PUBLICE 
 

 4.1.  Principii  generale.  
Serviciile  comunitare  de  utilit ăţi  publice  sunt  acele  

servicii  publice  de  interes  local, jude ţean  sau  regional  
organizate în beneficiul locuitorilor acestora şi care 
func ţioneaz ă sub conducerea sau coordonarea, responsabilitatea şi 
controlul autorit ăţilor administra ţiei publice locale, în baza 
unor reguli  specifice  care  trec  dincolo  de  re gulile  
obi şnuite  aplicabile  altor  servicii:  universalitate , 
continuitate, adaptabilitate, accesibilitate, trans paren ţă. 
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Aceste  servicii  sunt  furnizate/ prestate  fie  p rin  
modalitatea  gestiunii  directe,  bazat ă  pe darea  în  
administrare  c ătre  operatori  de  drept  public,  fie  prin  
modalitatea  gestiunii  indirecte (delegate), bazat ă pe contracte 
de delegare a gestiunii încheiate cu operatori de d rept privat. 

Consiliul Local Bal ş trebuie s ă- şi fundamenteze politicile, 
ini ţiativele, programele sau reformele locale privind s erviciile 
comunitare de utilit ăţi publice pe urm ătoarele principii: 

a) serviciile   comunitare   de   utilit ăţi   publice   sunt   
una   din   expresiile   de   autonomie   ale colec tivit ăţilor 
locale şi un mijloc puternic de care acestea dispun pentru a 
servi interesul general. Ele contribuie la exerci ţiul 
competen ţelor colectivit ăţilor locale, care, în cadrul legisla ţiei 
na ţionale sau jude ţene aplicabile, î şi asum ă responsabilitatea 
pentru exerci ţiul acestor competente; 

b)  serviciile  comunitare  de  utilit ăţi  publice  contribuie  
la  p ăstrarea  coeziunii  sociale  deoarece furnizeaz ă  presta ţii  
cu  caracter  social  şi  asigur ă  punerea  în  practic ă  a  
politicilor  de  asisten ţă hot ărâte la nivel na ţional, jude ţean sau 
local. Ele asigur ă strângerea leg ăturilor de solidaritate dintre 
locuitori, evitarea  ruperii  leg ăturilor  sociale  şi  men ţinerea  
coeziunii  în  cadrul  comunit ăţilor  locale,  gra ţie calit ăţii 
bunurilor pe care le furnizeaz ă popula ţiei şi în particular 
categoriilor defavorizate; 

c)  serviciile  comunitare  de  utilit ăţi  publice  trebuie  
să  reprezinte  o  prioritate  a  autorit ăţilor administra ţiei  
publice   locale   deoarece   au   o   contribu ţie   esen ţial ă   la   
dezvoltarea   durabil ă   a comunit ăţilor   locale,   condi ţionând  
chiar   dezvoltarea  economico-social ă a acestora. Totodat ă, 
serviciile comunitare de utilit ăţi publice contribuie la 
repartizarea echilibrat ă, echitabil ă şi ra ţional ă a  resurselor  
disponibile  pe  teritoriul colectivit ăţii  locale; 

d) apropierea serviciilor comunitare de utilit ăţi publice 
locale fa ţă de cerin ţele popula ţie este o necesitate fundamental ă, 
iar Autoritatea administra ţiei publice locale are de jucat un rol 
esen ţ ial în furnizarea/ prestarea   acestor   servicii.   Acesta   
presupune,   în   general,   un   grad   important   de 
descentralizare  şi  autonomie  local ă,  ca  şi  participarea  
activ ă  a  colectivit ăţilor  locale  la  luarea deciziilor cu 
privire la furnizarea/ prestarea acestor servicii; 

e) descentralizarea  în  domeniul  serviciilor  com unitare  
de  utilit ăţi  publice  trebuie  s ă  respecte principiile de 
coeren ţă şi unitatea de aplicarea a politicilor publice în 
beneficiul tuturor cet ăţenilor, de coordonare şi de solidaritate 
teritorial ă; 

f)  gradul   posibil   şi   dorit   de   descentralizare   
depinde   de   factori   ca   structura   teritoria l ă, dimensiunea  
colectivit ăţilor  locale  şi  regionale,  natura,  importan ţa  şi  
dimensiunea  teritorial ă  a serviciului,  capacitatea  efectiv ă  a  
autorit ăţilor  administra ţiei  publice  locale  de  a- şi asuma 
sarcinile corespunz ătoare; 

g) oferta serviciilor comunitare de utilit ăţi publice 
trebuie s ă fie fondat ă pe nevoile şi a ştept ările colectivit ăţii 
şi, în consecin ţă, Autoritatea administra ţiei publice locale 
trebuie s ă ia în considerare mai  întâi  popula ţia  vizat ă  când  
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stabilesc  cea  mai  buna  cale  de  a  furnizeze  serviciile  de  
care  sunt responsabile. #n  contextul  societ ăţii  actuale,  
aştept ările  în  cre ştere  ale  cet ăţenilor  şi  condi ţiile 
obiective evolueaz ă rapid, în special din cauza noii economii 
mondiale, ceea ce obliga Autoritatea public ă local ă,  s ă- şi  
separare  competen ţele  şi  responsabilit ăţile,  s ă  evalueze  
nivelul serviciilor şi s ă asigure adaptarea şi îmbun ăt ăţirea 
acestora. 

În domeniul serviciilor comunitare de utilit ăţi publice, 
trebuie s ă se stabileasc ă o delimitare clar ă a competen ţelor şi 
responsabilit ăţilor între Autoritatea administra ţiei publice 
centrale ş i  cele locale, dup ă caz, la diverse nivele de guvernare 
şi o definire echilibrat ă, coerentat ă şi acceptabil ă a 
drepturilor  şi  obliga ţiilor  ce  revin  diferi ţilor  actorii  
implica ţi  în  furnizarea/ prestarea  serviciilor, autorit ăţi 
publice/ operatori/ utilizatori.  

În definirea responsabilit ăţilor autorit ăţilor administra ţiei 
publice locale este necesar s ă se evite, pe de o parte, 
situa ţiile de vid de competen ţă şi, pe de alta parte, dubl ările 
de competen ţă. Aceast ă definire trebuie s ă se fac ă ţinându-se 
seama de exigen ţele urm ătoare: 

a) apropierea serviciilor în raport cu utilizatorii ; 
b) posibilitatea entit ăţii îns ărcinate cu furnizarea/ 

prestarea serviciului de a-l adapta nevoilor şi circumstan ţelor 
(flexibilitate, adaptabilitate); 

c) asigur ărea   indicatorilor   de   performan ţă   în   ceea   
ce   prive şte   calitatea,    

continuitatea, eficacitatea, eficien ţa, serviciilor furnizate/ 
prestate; 

d) complementaritatea în ac ţiunea autorit ăţilor centrale şi 
locale. 

 
Consiliul Local Bal ş trebuie s ă asigure un cadrul juridic, 

institu ţional şi organizatoric privind serviciile comunitare de 
utilit ăţi publice, cu voca ţie comercial ă 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  dre pt  privat,  în  
func ţie  de  modalitatea  de gestiune adoptat ă de autoritatea 
responsabil ă. 

Consiliul  Local  Bal ş  trebuie  sa  garanteze,  în  limita  
constrângerilor  economice  şi bugetare,  continuitatea  
calitativ ă  şi  cantitativ ă  a  acelor  servicii  comunitare  de  
utilit ăţi  publice considerate  esen ţiale  pentru  comunitatea  
local ă  în  ansamblul  lor,  popula ţie  şi  agen ţi  economici 
(utilizatori persoane fizice şi utilizatori persoane juridice). 
 
4.2  Linii  directoare  adresate  autorit ăţilor  administra ţiei  
publice  locale. 
 

Aceste linii directoare sunt destinate autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale, în m ăsura în care acestea sunt 
responsabile cu înfiin ţarea, organizarea, coordonarea, 
monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor comunitare de 
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utilit ăţi publice, precum şi cu adoptarea şi definirea normelor 
locale privind aceste servicii. 
 
4.2.1. Servicii adaptate nevoilor. 
 

a) Consiliul Local Bal ş trebuie s ă organizeze serviciile a 
căror responsabilitate şi-o asum ă astfel  încât  sa  r ăspund ă  
într-o  manier ă  eficace  nevoilor  popula ţiei  care  tr ăie şte  în  
ter itoriul administrat,  ţinând  seama  de  necesitatea  de  a  
ameliora  continuu  calitatea  serviciilor  lor  pu blice pentru a 
ţine pasul cu evolu ţia cererilor sociale, a priorit ăţilor 
politice generale, a exigen ţelor unei bune gestiuni economice şi a 
evolu ţiilor tehnologice; 

b) Consiliul Local  Bal ş trebuie  sa  vizeze  asigur ărea  
egalit ăţii  între  utilizatorii  

serviciilor comunitare  de  utilit ăţi  publice,  ceea  ce  ar  
putea  necesita,  dac ă  este  cazul,  ca  acestora  s ă  le  fie 
aplicat  un  tratament  diferen ţiat  (tarife,  ajutoare,  condi ţii  
de  acces  etc.)  pentru  a  ţine  seama  de situa ţiile obiective 
diferite în care se g ăsesc ace şti utilizatori sau candida ţii la 
utilizarea serviciului; 

c) operatorii  serviciilor   comunitare  de  utilit ăţi  
publice  trebuie  s ă  respecte  principiile   de neutralitate  şi  
de  non- discriminare  în  ceea  ce  îi  prive şte  pe  utilizatori,  
liberitatea  de  opinie  a acestora şi ansamblul libert ăţilor 
publice; 

d) Autoritatea  administra ţiei  publice  locale  trebuie  s ă  
încerce  s ă  amelioreze  accesibilitatea serviciilor prin:  
formalit ăţi simplificate şi un timp redus de acces la serviciul 
public;  orare de acces compatibile cu programul co tidian al 
locuitorilor; costuri de acces reduse, în special p entru 
categoriile cele mai defavorizate; o mai buna admin istrare a 
cazurilor speciale (handicapa ţi, persoane defavorizate); 

e) Consiliul Local Bal ş trebuie  s ă organizeze serviciile 
comunitare de utilit ăţi publice,  în special cele de  natur ă 
comercial ă sau  industrial ă,  astfet  încât  sa asigure 
utilizatorilor, de câte ori pare adecvat, posibilit atea de a opta 
între mai multe presta ţii, chiar între mai mul ţi furnizori, pentru 
a evita ca o situa ţie de monopol sau statutul public al 
serviciilor s ă antreneze dificult ăţi în rela ţiile cu utilizatorii. 
 
4.2.2. Punerea în practic ă a unui sistem de evaluare a performa ţei 
serviciilor. 
 

a) realizarea unui acord între autoritatea central ă şi 
colectivitatea local ă, care s ă se bazeze pe o metodologie  şi  o  
serie  de  defini ţii  comune,  f ăr ă  acest  acord  nefiind  
posibil ă  luarea  de  m ăsuri comparabile  în  spa ţiu  şi  timp.  
Pentru  aceasta,  este  indispensabil  ca  mijloace le  de  analiz ă  
să  fie adaptate multiplelor servicii comunitare de u tilit ăţi 
publice şi s ă fie suficient de suple pentru a ţine seama  de  
diferen ţele   
considerabile  care  exist ă  între  colectivit ăţile  locale  şi  
de  asemenea  de contextul în care se situeaz ă. 
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b) aplicarea sistemului trebuie s ă fie constant ă în timp şi 
informa ţia despre rezultatele evalu ării  trebuie s ă fie continu ă, 
corect ă şi complet ă. 
 
4.2.3.   M ăsuri  de  stimulare  a  dezvolt ării  serviciilor  şi  a  
infrastructurii  aferente  
acestora. 
 

Trebuie  întreprinse  studii  şi  analize  periodice  
privind  servicii  comunitare  de  utilit ăţi publice, nu numai 
pentru a urm ări mai bine activit ăţile locale, dar şi pentru a 
stimula punerea la punct a unor metode şi instrumente comune şi 
pentru a favoriza cunoa şterea şi r ăspândirea bunelor practici. 
 
4.2.4. Cooperarea intercomunitar ă. 
 

 a) Formele  de  cooperare  permise  de  lege  treb uie  s ă  
fie  suficient  de  flexibile  pentru  a da posibil itate 
colectivit ăţilor  interesate  s ă  le  poat ă  adapta  nevoilor  lor  
specifice  şi obiective  lor,  cu  condi ţia  ca acestea  s ă  
reflecte  efectiv  interesul  comun  şi  ca  acesta  s ă  fie  
definit  de  consiliile  locale; 

 b) Structurile  de  cooperare  intercomunitar ă  (asocia ţiile  
de  dezvoltare  comunitar ă)  trebuie  s ă r ămână supuse principiilor 
serviciului public: 

-  principiul  egalit ăţii  (accesibilit ăţi  egale)  
utilizatorilor  (utilizatorii  sunt  plasa ţi  pe  o  pozi ţie 
egal ă, f ăr ă discrimin ări sau avantaje speciale); 

- principiul continuit ăţii (activitatea se desf ăşoar ă într-
o maniera regulat ă şi continu ă). 

 
4.2.5. Alte forme de cooperare. 
 

Cadrul   legislativ   al   particip ării   sectorului   
privat   la   gestiunea   (furnizarea/ prestarea) s erviciilor  
comunitare  de  utilit ăţi  publice  locale,  cu  orientare  
comercial ă  sau  non-comercial ă, trebuie s ă faciliteze 
parteneriatul public- privat şi formele moderne de contracte 
publice şi trebuie s ă  permit ă  dezvoltarea  cooper ării,  inclusiv 
utilizând  facilit ăţile  oferite  de  domeniul tehnologiilor 
informa ţiei. 

Aceste linii directoare sunt destinate autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale, în m ăsura în care acestea sunt 
responsabile cu înfiin ţarea, organizarea, coordonarea, 
monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor comunitare de 
utilit ăţi publice, precum şi cu adoptarea şi definirea normelor 
locale privind aceste servicii. 
 
4.2.6. Informa ţie şi publicitate. 
 

a) Consiliul Local Bal ş şi operatorii serviciilor comunitare 
de utilit ăţi publice trebuie  s ă organizeze modul de a comunica 
cu utilizatorii astfel încât sa asigure tuturor per soanelor 
interesate o  cunoa ştere  adecvat ă  a  drepturilor  lor  şi a  
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presta ţiilor  pe  care  pot  s ă  le  ob ţin ă,  ca  şi a  regulilor 
aplicabile,  şi  astfel  încât  s ă  constituie  un  mijloc  de  a  
face  s ă  progreseze  calitatea  serviciului intensificând  
raporturile  pe  care  le  între ţine  cu  mediul  sau.  În  acest  
scop,  trebuie  definit ă  şi implementat ă o adevarat ă politic ă de 
informare, în conformitate cu dreptul la informare recunoscut 
utilizatorilor; 

b) pentru  toate  marile  proiecte  utilizatorii  t rebuie  
să  primeasc ă  informa ţii  circumstan ţiale  şi preliminare.  
Trebuie  s ă  se  ofere  posibilitatea  ca  utilizatorii  s ă  
participe  la  procesul  de  luare  a deciziilor. 
 
 
 
4.2.7.  Simplificare administrativ ă. 
 

#nfiin ţarea,   organizarea   şi   conducerea   serviciilor   
comunitare   de   utilit ăţi   publice   şi specializarea   
structurilor   administra ţiei   publice   locale   trebuie   f ăcute   
în   func ţie   de   nevoile cet ăţenilor mai curând decât în func ţie 
de nevoile administrative, astfel încât s ă se evite blocarea 
fluxului documentelor, procedurile artificiale sau pu ţin 
transparente pentru utilizator, s ă se creeze ghi şee unice şi/sau 
birouri mobile etc. 
 
4.2.8.  Modul de tratare a peti ţiilor utilizatorilor. 
 

a)  rezolvarea  reclama ţiilor  utilizatorilor trebuie  s ă  fie  
o  activitate  normal ă  a  oric ărui operator, indiferent de forma 
de gestiune şi trebuie conceput ă şi organizat ă în consecin ţă. 
Aceast ă activitate trebui s ă includ ă dou ă aspecte:  

- solu ţionarea rapid ă a problemelor ridicate;  
- remedierea în profunzime a cauzelor, când cererea  este 

fondat ă. 
b) procedurile de primire a reclama ţiilor trebuie s ă fie 

simple, u şor de asimilat şi de folosit de c ătre utilizatori. 
 
4.2.9.  Participarea utilizatorilor la gestimea ser viciilor 
comunitare de utilit ăţi publice. 
 

a)  utilizatorii  trebuie  s ă  dispun ă  de  multiple  canale  
pentru  a- şi  exprima  cererile  şi  a- şi  face cunoscute  
criticile  privind  serviciile  comunitare  de  uti lit ăţi  publice  
prin   alegerea  consilierilor locali şi a primarului, dreptul de 
peti ţie şi reclama ţie, dreptul de a asista la reuniunile 
deliberative ale consiliului local, participarea la  referendumuri 
şi eventual la alte ini ţiative populare etc; 

b) utilizatorii serviciilor comunitare de utilit ăţi publice, 
în calitate de beneficiari/  

consumatori, trebuie s ă fie respecta ţi şi satisf ăcuţi. Ace ştia 
trebui s ă fie lua ţi în considerare şi asculta ţi, atât în 
calitatea  lor  de  utilizatori,  cât  şi  în  calitatea  lor  de  
alegatori  sau  cet ăţeni  şi  trebui  s ă  poat ă  s ă influen ţeze în 
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mod direct furnizarea/ prestarea serviciilor comuni tare de 
utilit ăţi publice, indiferent de forma de gestiune adoptat ă de 
Autoritatea administra ţiei publice locale; 

c)  Consiliul Local  Bal ş trebuie  s ă  încurajeze  
ini ţiativele  private  şi societatea  civil ă  care pot  s ă  
contribuie,  în  legatur ă  sau  în  complementaritate  cu  
serviciile  lor  publice,  la  satisfacerea nevoilo r  colective  
ale  locuitorilor.  Autoritatea  administra ţiei  publice  locale  
nu  trebuie  s ă  vad ă aceste  ini ţiative  ca  o  concuren ţă  ce  
trebuie  frînat ă  ci,  din  contra,  s ă  contribuie  la  inflorirea  
lor pentru c ă ele reprezint ă o resursa natural ă de o valoare 
adesea foarte apreciabil ă, care nu s-ar putea g ăsi în bugetul 
local şi constituie o manifestare remarcabil ă de spirit civic şi 
solidaritate. 
 

4.3.  Furnizarea/ prestarea  serviciilor  comunitare  de utilit ăţi  
publice  
 
 
4.3.1. Gestiunea serviciilor 
 

a)  Consiliul  Local  Bal ş  trebuie  s ă  asigure  punerea  în  
practic ă  a  unei  gestiuni  eficace, performante   şi   durabile,   
orientat ă   asupra   rezultatelor.   O   evaluare   periodic ă   şi   
public ă   a performan ţei operatorilor  este  un  instrument  
puternic  în  ameliorarea  gestiunii  acestora.  Pe ntru  a face 
posibil ă o asemenea evaluare, este necesar s ă se stabileasc ă 
sisteme adecvate de informare şi culegere  a  datelor  privind  
serviciile  furnizate/ prestate  şi  nevoile  popula ţiei  şi  s ă  
se  asigure  un schimb de informa ţii pertinente între diferitele 
autorit ăţi implicate; 

b) o gestiune eficace, orientat ă asupra rezultatelor, cere o 
reexaminare periodic ă a serviciilor ; 

c)  serviciile  comunitare  de  utilit ăţi  publice  trebuie  
adaptate,  în  fiecare  caz,  la   

formele  de gestiune şi la modul de finan ţare care asigur ă cea mai 
buna sintez ă între toate interesele legitime ale utilizatorilor  şi 
care ofer ă cel mai bun raport cost/ avantaje. 
 
4.3.2. Finan ţarea serviciilor comunitare de utilit ăţi publice. 
 

a) Consiliul Local Bal ş trebuie s ă asigure operatorului, 
public sau privat, resurse suficient de  stabile  şi  durabile  
pentru  a-i permite  s ă- şi  ia  angajamente  şi  s ă- şi  
îndeplineasc ă  misiunea  la timp; 

b) Consiliul Local Bal ş trebuie sa asigure un just echilibru 
între participarea beneficiarilor la  finan ţarea  serviciilor  
prin  tarif  şi  finan ţarea  prin  impozite  şi  taxe,  adic ă  
între  principiul responsabilit ăţii şi responsabiliz ării 
individuale şi principiul solidarit ăţii. Aceste principii nu sunt 
conflictuale, ponderea unuia sau a altuia trebuie s a varieze în 
func ţie de circumstan ţe şi în vederea atingerii rezultatelor 
preconizate; 

c) în m ăsura posibilului, Autoritatea administra ţiei publice 
locale trebuie s ă pun ă la contribu ţie pe to ţi care beneficiaz ă 
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direct sau indirect de efectele pozitive ale servic iilor; 
d) serviciile comunitare de utilit ăţi publice trebuie s ă 

beneficieze de un mod de finan ţare bine adaptat 
particularit ăţilor acestora, ra ţiunilor economice şi exigen ţelor 
sociale. Dup ă circumstan ţe, care pot varia func ţie de tipul 
serviciului, de loc, de modalitatea de gestiune, su nt posibile 
diferite tipuri de finan ţare a serviciilor pe baza principiului 
"beneficiarul pl ăte şte- prin tarif, prin impozit, prin taxe 
speciale de tipul "poluatorul pl ăte şte" prin subven ţii sau prin 
combina ţii ale acestora. 
 
4.3.3. Modernizare şi inovare 
 

Operatorii  serviciilor  comunitare  de  utilit ăţi  publice  
trebuie  s ă  participe  la  modernizarea gestiunii serviciilor   
publice.  Ei trebuie  s ă  se  adapteze  nevoilor  schimbatoare  
ale  popula ţiei şi  sa promoveze  tehnologiile  şi  tehnicile  
noi  atunci  când  acestea  favorizeaz ă  progresul  şi  permit 
ameliorarea satisfacerii nevoilor utilizatorilor. 

 
 
4.4.  Gestiunea  performan ţei.  
 
4.4.1. Principiile evalu ării performan ţei. 
 

a) evaluarea performan ţei trebuie s ă devin ă criteriul 
principal în baza c ăruia se iau decizii privind op ţiunile  
politice,  în  special atunci  când  se  iau  deciz ii privind  
sistemul de  gestiune  a  serviciilor comunitare de  utilit ăţi 
publice;  

b)  Consiliul  Local  Bal ş  trebuie  s ă  evalueze  
performan ţa  serviciilor  prin  intermediul indicatorilor  de   
performan ţă.  Scopul  final  vizat  nu  trebuie  s ă  fie  
judecarea  unei  situa ţii,  ci ameliorarea  serviciului  examinat  
(în  termeni  de  eficacitate,  de  eficien ţă  şi  de  economie),  
dar  şi satisfacerea cerin ţelor utilizatorilor. 

c) controalele politice  şi administrative trebuie s ă se 
concentreze asupra  fix ării obiectivelor  şi evalu ării 
rezultatelor, l ăsând  în acela şi timp o  libertate de ac ţiune şi o  
responsabilitate suficiente pentru operatorii servi ciilor 
comunitare de utilit ăţi publice.  

Aceste controale trebuie s ă vizeze nu numai  prevenirea  sau  
sanc ţionarea  neregularit ăţilor,  dar  şi  s ă  asigure  
îmbun ăt ăţirea  calit ăţii presta ţiilor,   punând  accentul  pe  
coeren ţa   între  obiectivele   fixate  şi  rezultatele  ob ţinute,   
pe evaluarea rezultatelor şi pe m ăsurile de corec ţie necesare. 

d) prin competen ţa lor tehnic ă, diversele organe de control, 
specializate sau generale (autorit ăţi statale,  jurisdic ţii,  
corpuri  de  inspec ţie  etc),  trebuie  s ă  fie  considerate  ca  
garan ţi  şi  ajutoare pre ţioase  pentru  utilizatori  atunci  când  
se  constat ă  insuficien ţele  serviciilor  publice.  Rezultatul 
investiga ţiilor  lor trebuie  sa  fie  comunicat  autorit ăţilor  
responsabile  care  exercit ă  coordonarea  şi supraveghere 
serviciului în cauz ă şi trebuie sa fac ă obiectul unei inform ări 
adecvate a utilizatorilor. 
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4.4.2. Punerea în practic ă a sistemului de evaluare. 
 

a)  Consiliul  Local  Bal ş  şi  Autoritatea  administra ţiei  
publice  jude ţene  trebuie  s ă  fac ă eforturi pentru  a  planifica-  
în  baza  orient ărilor  fixate  la  nivel  na ţional-  punerea  în  
practic ă, în etape, a unui sistem de evaluare a performan ţei 
serviciilor. În acest scop, ele trebuie s ă se spri jine pe 
experien ţele acumulate deja în ţările Uniunii Europene. 

b) Consiliul   Local   Bal ş   trebuie   s ă   î şi   exercite   
competen ţele   privind   evaluarea performan ţelor fie direct 
(prin personal propriu, specializat), fie indirect (prin recursul 
la auditori de  gestiune  independen ţi)  şi  s ă  se  asigure  c ă  
persoanele  îns ărcinate  cu  evaluarea  nu  sunt susceptibile a 
fi influen ţate de furnizorii/ prestatorii serviciilor. 

c) pentru colectarea şi prelucrarea datelor statistice, sau a 
altor date privind serviciile comunitare de utilit ăţi publice, 
Autoritatea administra ţiei publice locale trebuie s ă participe 
activ la sistemul de colectare  a  informa ţiei  şi s ă  furnizeze  
centrelor  de  gestiune  create  la  nivel  jude ţean toate datele şi 
indicatorii de care dispun. 

d) Consiliul Local Bal ş trebuie s ă coopereze, s ă  fac ă schimb 
de  informa ţii şi experien ţe proprii în vederea generalizarii 
bunelor practici şi a unui cadru de auto -evaluare. 
 
4.4.3. Ameliorarea gestiunii serviciilor comunitare  de utilit ăţi 
publice locale. 
 

a) criteriile utilizate în evaluarea performan ţei trebuie s ă 
fie cuantificabile, precise, fiabile, chiar şi atunci când 
situa ţia evolueaz ă, s ă fie cunoscute dinainte f ăr ă s ă genereze 
mecanisme de adaptare perverse. 

b) Consiliul Local Bal ş trebuie s ă organizeze sisteme de 
analiz ă comparativ ă pentru a fi utilizate permanent de c ătre cei 
care iau decizii şi de c ătre personalul îns ărcinat cu 
monitorizarea indicatorilor de performan ţă, schimb ărilor şi 
rezultatelor diferitelor politici dar şi pentru a permite 
compara ţia  cu  rezultatele  ob ţinute  de  alte  servicii  
similare.  Sistemele  de  analiz ă  comparativ ă  şi rezultatele  
monitoriz ării  trebuie  s ă  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) Autoritatea administra ţiei publice trebuie s ă ia decizia 
de a concesiona un serviciu public de utilit ăţi publice având în 
vedere numai interesul comunit ăţii şi pe baz ă de date clare şi 
fiabile, şi în special, în func ţie de raportul calitate/ pre ţ. #n 
cazul în care încredin ţarea serviciului se face prin alte 
proceduri de concesionare  prev ăzute  în  Legea  nr.  219/1998   
privind  regimul  concesiunilor,  cu  modific ările  şi complet ările 
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ulterioare, sunt aplicabile prevederile Regulamentu lui Consiliului 
Concuren ţei privind ajutorul  de   stat   sub   forma   
compensărilor   acordate   anumitor   întreprinderi   c ărora   le-a   
fost încredin ţat ă prestarea serviciilor de interes economic 
general; 

b)  Autoritatea  administra ţiei  publice  nu  trebuie  s ă  
concesioneze  competen ţele  care  implic ă  o utilizare  important ă  
a  puterii  publice. Concesiunea  serviciului  nu  trebuie  s ă  
pună  în  pericol drepturile şi libert ăţile fundamentale ale 
cet ăţenilor, garan ţiile legale şi alte exigen ţe ale unei bune 
guvernari (de ex. dreptul cet ăţenilor de a fi asculta ţi în 
chestiunile care îi privesc, necesitatea de a justi fica deciziile 
şi dreptul de recurs). 

c)  În  caz  de  concesiune  a  serviciului  public ,   
autoritatea  concedent ă  trebuie  s ă  p ăstreze responsabilitatea  
politic ă  şi  juridic ă.  Este  bine  s ă  se  stabileasc ă  
mecanisme  performante  de evaluare,  cuantificare,   de  
monitorizare şi control a  contractului de  concesionare  şi a  
rezultatelor activit ăţilor  încredin ţate  operatorului  privat  
îns ărcinat  cu  furnizarea/ prestarea  serviciului.  Co stul 
financiar  pentru  autoritatea  public ă  concedent ă  şi  
condi ţiile  de  acordare  a  oric ărei  contribu ţii financiare  
publice  trebuie  s ă  fie  definite  în  prealabil  în  vederea  
evit ării  conferirii  unui  avantaj economic  operatorul ui.  
Contribu ţiile  financiare  publice  sub  forma  compens ărilor  nu  
trebuie  s ă dep ăşeasc ă suma necesar ă acoperirii totale sau par ţiale 
a costurilor înregistrate de operatorul privat sau public, luându-
se în considerare veniturile relevante, precum şi un profit 
rezonabil. 
 
4.5.2. Clauze contractuale. 
 

a)  Autoritatea  administra ţiei  publice  trebuie  s ă  
defineasc ă  în  mod  clar,  în  caietele  de  sarcini, obiect ivele 
concesiunii, în termeni cantitativi şi calitativi şi s ă asigure, 
în contractul de delegare a gestiunii, o partajare clar ă a 
riscurilor şi responsabilit ăţilor, o structur ă de finan ţare clar ă, 
precum şi proceduri stricte de informare şi  de evaluare a 
rezultatelor. 

b)  Autoritatea administra ţiei publice trebuie  s ă defineasc ă 
durata contractelor de concesiune a serviciului  ţinând  seama  de  
nevoia  operatorului  de  a- şi  dezvolta  politicile  şi  de  a- şi  
amortiza investi ţiile, dar şi de  necesitatea de a stimula 
operatorul s ă- şi amelioreze performan ţele pentru a ob ţine 
reînnoirea contractului. Ca regul ă general ă, o durat ă de la zece 
la dou ă zeci de ani ar trebui ă r ăspund ă exigen ţelor. 

c)  Autoritatea  administra ţiei  publice  trebuie  s ă asigure  
responsabilizarea  operatorilor  priva ţi, asociindu-i, prin clauze 
contractuale şi structura de finan ţare a serviciilor, diferitelor 
tipuri de risc- investi ţonal, industrial (costurile) şi comercial 
(încas ările). 
 
4.5.3. Finan ţarea serviciilor în cazul gestiunii delegate. 
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a)  Autoritatea  administra ţiei  publice  locale nu  trebuie  
să  utilizeze  transferurile  de  fonduri publice c ătre operator 
pentru a compensa rezultatele unei proaste gestiuni , ci pentru: 

- a împ ăr ţi costurile între beneficiarii direc ţi şi indirec ţi; 
- a ac ţiona în beneficiul persoanelor defavorizate; 
- a încuraja serviciile cele mai pu ţin d ăunătoare pentru 

mediu; 
- a asigur ă o dezvoltare durabila, a face ora şul mai atractiv 

pentru habitat şi pentru întreprinderi. 
b)  dup ă  fixarea  p ăr ţii din  costuri care  trebuie  s ă  fie  

acoperit ă  din  resurse  publice,  Autoritatea administra ţiei 
publice locale trebuie s ă finan ţeze aceast ă parte cu prioritate 
prin compens ări pentru constrângerile  specifice  serviciului  
public  (de  ex.  compensa ţie  pentru  zonele  indepartate,  pentru 
tarifele reduse etc.) 

c)  Autoritatea  administra ţiei  publice  locale trebuie  s ă  
identifice  în  mod  clar  subven ţiile implicite (de ex. aloca ţii 
de la bugetul local, diminuarea fiscalit ăţii, etc.), s ă le 
consolideze în orice analiz ă  de  gestiune  şi  s ă  le  acorde  în  
urma  unei  alegeri  clare  şi  f ăcute  în  deplin ă  cuno ştin ţă  de 
cauz ă. 

d)  orice  form ă  de  transfer  de  fonduri  publice  c ătre  
operatorii  privati  din  sfera  serviciilor comuni tare  de  
utilit ăţi  publice  trebuie  s ă  fie  facut ă  pe  baza  unui  
contract,  stipuland  ex-ante condi ţiile de acordare, obiectivele 
de atins şi modalit ăţile de calcul ale sumei ce trebuie 
transferat ă. 

e)  Autoritatea  administra ţiei  publice   locale  trebuie  
să   î şi  organizeze  eviden ţa  rela ţiilor financiare care au  loc  
între ele şi operatorii de servicii comunitare de utilit ăţi 
publice, precum şi eviden ţa sumelor acordate pentru fiecare 
operator în parte. 
 
 
4.6.  Cooperarea.  
 
4.6.1. Cooperarea cu sectorul privat.  

 a) participarea sectorului privat, cu orientare
 comercial ă sau non-comercial ă, în furnizarea/ 
prestarea serviciilor comunitare de utilit ăţi publice este de o 
mare valoare şi trebuie s ă fie   încurajat ă.   Aceasta   nu   
înseamn ă   c ă   Autoritatea   administra ţiei   publice   locale   
să   evite responsabilit ăţile ce îi revin fa ţă de cet ăţeni, ci s ă 
dea for ţelor vii ale societ ăţii civile locul ce le ap ăr ţine şi 
posibilitatea de a se implica. 

b) Consiliul Local Bal ş trebuie s ă încerce s ă se asocieze cu 
ONG-urile şi cu ceilal ţi actori din  sectorul  privat  lucrativ  
şi  non-lucrativ  în  definirea  politicilor  şi  strategiilor  
serviciilor,  s ă utilizeze  energia  acestora  în gestiunea  şi 
urmărirea  activit ăţilor,  s ă  utilizeze  informa ţiile  pe  care 
ace ştia le de ţin şi sa pun ă la dispozi ţia acestora o parte din 
informa ţiile de ţinute de administra ţie, s ă participe la finan ţarea 
activit ăţilor acestora etc. 

c) formele de parteneriat între autoritatea local ă 
responsabil ă şi operatorii privai ţ trebuie s ă fie complementare 
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serviciilor oferite de operatorii direct subordona ţi auto rit ăţii 
administra ţiei publice locale. Autoritatea administra ţiei publice 
locale trebuie s ă aibe posibilitatea de a utiliza gestiunea 
delegat ă.  În  alegerea  între  gestiunea  directa  (public a)  şi  
gestiunea  delegat ă  (privat ă),  deciden ţii trebuie s ă urm ăreasc ă 
un echilibru just între binele public şi cel mai bun raport 
calitate/pre ţ. 
 
 
4.6.2. Cooperarea intercomunitar ă. 
 

a) Consiliul  Local  Bal ş  trebuie  s ă  foloseasc ă  formele  
de  cooperare  intercomunitare existente,  în  spec ial  în  cazul  
în  care  cooperarea  între  colectivit ăţi  constituie  condi ţia  
necesar ă pentru furnizarea eficace a unui serviciu, de exem plu 
atunci când m ărimea unei colectivit ăţi şi/ sau capacitatea sa 
financiar ă sunt limitate în raport cu dimensiunile şi costul 
serviciului în cauz ă; 

b)  În  majoritatea  domeniilor,  trebuie  ca  stru cturile  de  
cooperare  intercomunitare  s ă  ating ă  o mas ă  critic ă,  aceea  
care  permite  sinergii  şi  economii  de  fonduri,  dar  trebuie  
şi  s- ă  se  asigure p ăstrarea contactului între aceste structuri 
şi fiecare din asocia ţii s ăi şi chiar fiecare din beneficiarii s ăi. 
Aceast ă mas ă critic ă poate s ă varieze în func ţie de situa ţii 
concrete (în special tipul de serviciului, situa ţia geografic ă şi 
demografic ă, situa ţia infrastructurii tehnico-edilitare etc.). 

c) Cu ocazia cre ării unei asocia ţii intercomunitare, viitorii 
asocia ţi trebuie s ă stabileasc ă un plan financiar în care sa fie 
justificat ă suma capitalului social. 

d)  Finan ţarea  structurilor  de  cooperare  intercomunitar ă  
trebui  s ă  aib ă  un  anumit  grad  de stabilitate  şi  s ă  fie  
în  general  asigur ăt ă  prin  capitalul  propriu,  prin  pre ţuri  
şi  tarife  pl ătite  de utilizatorii  serviciilor,  prin  
cotiz ările  anuale  ale  asocia ţilor  şi  prin  recurgerea  la  
împrumut  şi  la diversele subven ţii. 
 

5.  FUNDAMENTAREA STRATEGIEI PRIVIND DEZVOLTAREA SERVICIILOR  
COMUNITARE DE UTILIT ĂŢI  PUBLICE.  
 

Pentru  fundamentarea  Strategiei  locale  privind  
dezvoltarea  serviciilor comunitare  de  utilit ăţi  publice  şi  
pentru  asigurarea  unei  dezvolt ări  durabile  a  sectorului 
serviciilor comunitare de utilit ăţi publice s-au avut în vedere 
următoarele: 

 a) asigurarea universalit ăţii, continuit ăţii,
 adaptabilit ăţii, transparen ţei şi accesului 
nediscriminatoriu  al  popula ţiei  la   serviciile  comunitare  de   
utilit ăţi  publice  de   interes   vital (principiul servic iului 
public); 

b) aplicarea principiilor economiei de pia ţă în sectorul 
serviciilor comunitare de utilit ăţi publice; 

c) respectarea standardelor na ţionale şi ale UE privind 
serviciile comunitare de utilit ăţi publice şi  a  angajamentelor  
României  privind  implementarea  acquis-ului  comu nitar,  luate  
în  vederea ader ării; 
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d)  men ţinerea  unui  balan ţe  echitabile  între  veniturile  
popula ţiei  şi  tarifele  pentru  serviciile comunitare de 
utilit ăţi publice (principiul suportabilitatii); 

e) realizarea managementului integrat al serviciilo r 
comunitare de utilit ăţi publice care asigur ă coordonarea între 
Autoritatea administra ţiei publice centrale şi locale cu atribu ţii 
şi responsabilit ăţi privind realizarea serviciilor comunitare de 
utilit ăţi publice şi planificarea echilibrat ă a resurselor 
financiare în func ţie de priorit ăţi; 

f) asistarea  autorit ăţilor  administra ţiei  publice  locale  
cu  privire  la  înfiin ţarea,  organizarea  şi gestionarea 
serviciilor comunitare de utilit ăţi publice; 

g)   elaborarea   studiilor   de   prognoz ă   în  vederea  
reducerii  costurilor   şi  cre şterii  eficien ţei serviciilor 
comunitare de utilit ăţi publice; 

h)  armonizarea  reglement ărilor   interne  cu  prevederile  
legisla ţiei  UE  aplicabile  serviciilor comunitare de util it ăţi 
publice; 

i) r ăspândirea informa ţiilor de interes public în scopul 
aşigur ării unui management performant al serviciilor  comu nitare  
de  utilit ăţi  publice  la  nivelul  autorit ăţilor  administra ţiei  
publice  locale, operatorilor şi utilizatorilor/ beneficiarilor; 

j)  facilitarea   particip ării   societ ăţii   civile   la   
luarea   deciziilor   privind   sectorul   servicii lor comunitare 
de utilit ăţi publice; 

k) implicarea   activa   a   sectorului   privat   în   
finan ţarea,   realizarea   şi   exploatarea/ operarea serviciilor; 

l) coordonarea ini ţiativelor colectivit ăţilor locale şi 
asocierea intercomunitar ă; 

m) promovarea dezvolt ării integrate a serviciilor comunitare 
de utilit ăţi publice şi monitorizarea planurilor de implementare 
pe baza particip ării tuturor p ăr ţilor implicate; 

n) atingerea şi garantarea stabilit ăţii institu ţionale şi 
financiare a colectivit ăţilor locale. 

 
Strategia local ă privind dezvoltarea serviciilor comunitare 

de utilit ăţi publice este fundamentat ă pe trei axe: 
   Axa 1: Crearea unui cadru institu ţional durabil 
   Axa 2: Reorientarea politicii de tarifare şi finan ţare a 

activit ăţilor operationale şi a investi ţiilor aferente 
serviciilor comunitare de utilit ăţi publice. 

Axa 3: Cre şterea capacit ăţii de absorb ţie a fondurilor de 
investi ţii 
 
5.1.  AXA 1 -  Crearea unui cadru institu ţional durabil.  
 
5.1.1.  Autoritatea adiministra ţiei publice locale. 
 

Autoritatea administra ţiei publice  locale de  la nivelul 
ora şului a avut,  în  conformitate  cu  prevederile  Le gii  
serviciilor  comunitare  de  utilit ăţi publice, obliga ţia 
elabor ării şi aprob ării strategiei locale, proprii, privind 
dezvoltarea serviciilor  comunitare  de  utilit ăţi  publice  şi  a  
planurilor  de  implementare  aferente  acestora,  în termen  de  
6  luni  de  la  intrarea  în  vigoare  a  hot ărârii  guvernului  
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pentru  aprobarea  prezentei Strategii na ţionale. #n acest caz 
Autoritatea administra ţiei publice locale, t rebu ia  s ă  înfiin ţeze 
prin HCL, prin reorganizarea aparatului propriu,  s tructuri 
specializate denumite Unit ăţi Locale pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilit ăţi Publice , denumite în 
continuare Unit ăţi locale de monitorizare - ULM. Acestea trebuiau 
să fie   responsabile  cu  elaborarea, implementarea,    
monitorizarea   şi  evaluarea   implement ării  strategiilor   
locale   privind   dezvoltarea   serviciilor   comu nitare   de   
utilit ăţi   publice. 

Principalele atribu ţii ale ULM sunt: 
 

a) preg ătirea  strategilor  locale  pentru dezvoltarea  
serviciilor  comunitare  de  utilit ăţi 
publice,  în  colaborare  cu  operatorii  existen ţi  şi  
prezentarea  acestora  autorit ăţilor  administra ţiei publice 
locale sau jude ţene, spre aprobare; 

b)  implementarea  strategiilor  locale şi monitorizarea 
rezultatelor fiec ărui operator; 

c)  asigur ărea  conformit ăţii  clauzelor  ata şate  la  
contractele  de  delegarea  a  gestiunii  serviciil or comunitare de 
utilit ăţi publice cu prevederile Strategiei na ţionale; 

d) preg ătirea şi trimiterea raportului de activitate c ătre 
birourile de monitorizare de la nivel de prefectur ă; 

e)   a şistarea  operatorilor   de   interes   local şi  a   
consiliului   local în procesul de accesare a fondu rilor pentru 
investi ţii; 

f)  prezentarea  rapoartelor  de  activitate  şi  supunerea  
acestora  spre  aprobarea  consiliului  local; 

g) preg ătirea şi supunerea spre aprobare a ajust ărilor 
strategiei locale, prin consult ări cu Autoritatea responsabil ă; 
 
5.1.2.  Operatorii serviciilor comunitare de utilit ăţi publice. 
 

Operatorii  serviciilor  comunitare  de  utilit ăţi  publice,  
defini ţi  potrivit  legisla ţiei  privind serviciile  comunitare  
de  utilit ăţi  publice  în  vigoare,  trebuie s ă  conlucreze  
îndeaproape  cu  Autoritatea administra ţiei  publice  locale  
pentru a  implementa  prezenta  Strategie,  indifer ent  de  
natura capitalului lor şi de modalitatea de gestiune adoptat ă. 

Operatorii au obliga ţia de a raporta periodic c ătre ULM 
stadiul de realizare a prevederilor strategiei  loc ale  şi  a 
planurilor de implementare aferente. 
 
 
5.2.  AXA 2 -  Reorientarea politicii de tarifare şi finan ţare a 

activit ăţilor operationale şi a investi ţiilor aferente 
serviciilor comunitare de utilit ăţi publice. 

 
5.2.1.  Considera ţii  generale. 
 

Aceast ă  sec ţiune  prezint ă   modul  de  abordare  a  celor   
mai  importante  probleme   ale sectorului şi criteriile de 
stabilire a priorit ăţilor, şi anume: 

a) preg ătirea   studiilor   de   fezabilitate   pentru   
obiectivele   de   investi ţii   aferente   serviciilor comunitare 
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de utilit ăţi publice; 
b) abordarea şi limit ările privind finan ţarea; 
c) abordarea şi limit ările privind stabilirea tarifului; 
d) abordarea şi limit ările privind problemele fiscale; 
e) abordarea şi limit ările privind subven ţiile pentru 

serviciile comunitare de utilit ăţi publice; 
 
5.2.2.  Analiza  necesarului  de investi ţii. 
 

Necesarul  de  investi ţii  aferent  infrastructurii  
tehnico- edilitare  a  unit ăţilor  administrativ- teritoriale se 
fundamenteaz ă prin studii de fezabilitate, elaborate şi aprobate 
potrivit legii de c ătre Autoritatea administra ţiei publice locale 
în subordinea / coordonarea c ărora func ţioneaz ă serviciile 
comunitare de utilit ăţi publice. 

Stabilirea necesarului de investi ţii trebuie sa cuprind ă 
următoarele etape: 

a) analiza  situa ţiei  existente  a  serviciilor  comunitare  
de  utilit ăţi  publice  şi  a  necesit ăţilor obiective ale 
comunit ăţii locale; 

b) elaborarea   şi   aprobarea   unor   strategii   proprii,   
locale,   privind   dezvoltarea   serviciilor comun itare de 
utilit ăţi publice; 

c) identificarea obiectivelor de investi ţii necesare la 
nivelul  comunit ăţii locale; 

d) prioritizarea obiectivelor de investi ţii; 
e) identificarea   resurselor-   umane,   materiale    şi   

financiare-   necesare   pentru   realizarea proiec telor; 
f) elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate. 
 
Consiliul Local Bal ş trebuie s ă realizeze o analiz ă 

diagnostic a situa ţiei existente, sa evalueze  nivelul necesarului  
investi ţional  şi structura  institu ţional ă  la  nivel local 
pentru  ca toate serviciile comunitare de utilit ăţi publice ăa 
respecte angajamentele României fata de UE. 

La analiza necesarului de investi ţii trebuie s ă se ţin ă 
seama de planurile de implementare, evaluarile de c osturi şi 
perioadele de tranzitie acceptate de Uniunea Europe ană. 

Analiza la nivel local va fi realizat ă prin consultarea 
tuturor actorilor implica ţi în sfera serviciilor comunitare  de  
utilit ăţi  publice,  respectând  atât  principiul  comunita r  al  
"parteneriatului"  cat  şi Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administra ţia publica. 
 
5.2.3.  Surse  de finan ţare. 
 

Pe  baza  programului  de  investi ţii  şi  a  priorit ăţilor  
de  investire  identificate,  fiecare  autoritate  a  
administra ţiei  publice  locale  trebuie  s ă  identifice  sursele  
pentru finan ţarea proiectelor. Sursele pe care Autoritatea 
administra ţ iei publice locale 
trebuie s ă le ia în considerare la preg ătirea planului de finan ţare 
sunt în urm ătoarele: 

- Fonduri de la Uniunea European ă. Metodologia de accesare a 
fondurilor UE, specific ă fiec ărui sector al serviciilor 
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comunitare de utilit ăţi publice va fi comunicat ă U.C.M. de c ătre 
Autoritatea de management responsabil ă. 

- Resurse   de   la   institu ţiile   financiare   locale,   
de   la   institu ţii   financiare interna ţionale şi/ sau ob ţinute 
prin PPP.  Aceast ă sursa de finan ţare va fi folosit ă pentru a co-
finan ţa proiecte cu component ă de grant de la UE şi a finan ţa 
proiectele de sine-st ăt ătoare; 

- Resursele de la institu ţiile financiare locale şi/ sau 
obţinute prin PPP constau, f ăr ă a fi limitate la acestea, în 
următoarele: 

a) împrumuturi de la b ăncile comerciale; 
b) obliga ţiuni locale; 
c) alte instrumente financiare; 
d) forme contractuale în cadrul PPP. 

- Resursele  de  la  institu ţiile  financiare  interna ţionale   
constau  în  principal  în împrumuturi. Autoritatea   
administra ţiei  publice  locale  se  va  conforma  legisla ţiei  
române şti  privind limitarea  serviciului  datoriei  ( Legea  
datoriei  publice  nr.  313/2004).   

- Bugetul de stat. Destina ţia fondurilor de la bugetul de 
stat const ă, f ăr ă a se limita la acestea, în urm ătoarele: 

a) co-finan ţarea proiectelor de investi ţii finan ţate de 
UE; 

b) finan ţarea  proiectelor  de  sine-st ăt ătoare  în  
cazurile  în  care  alte  surse  nu  sunt  accesibi le 
datorit ă diferitelor constrângeri (constrangerile 
suportabilit ăţii, constrangerile  limit ării serviciului 
datoriei, etc); 

- Bugetul local. Consiliul Local poate  contribui  la   
finan ţarea  proiectelor  de  investi ţii  luând  în considerare 
următoarele optiuni: 

a) alocarea fondurilor de la bugetul local; 
b) contractarea împrumuturilor; 
c) garantarea împrumuturilor; 
d) realizarea de PPP. 

Fiecare  autoritate  a  administra ţiei  publice  locale  va  
stabili  ponderea  fiec ărei  
surse  de finan ţare  pentru  respectivul  an  şi  pentru  urm ătorii  
3  ani,  pe  baza  
unei  planificari  multianuale  a investi ţiilor cuprinse în 
planurile de dezvoltare 
local ă. Autoritatea administra ţiei publice locale va respecta  
regulile  de  alocare 
ale  donorilor  şi  va  fructifica  toate  oportunit ăţile  oferite  
de  diverse programe de 
finan ţare. 
 
5.2.4. Participarea sectorului privat. 
 

Autoritatea   administra ţiei  publice   locale   poate   
decide,   în  conformitate   cu   legisla ţia existent ă privind 
parteneriatul public-privat, implicarea sectorul pr ivat pentru a 
eficientiza operarea serviciilor, pentru un raport calitate/ pre ţ 
mai bun, pentru a extinde aria de operare, pentru a  asigura 
cre şterea  calit ăţii  şi  continuit ăţii  serviciilor  comunitare  
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de  utilit ăţi  publice,  pentru  a  transfera  o parte din 
riscurile şi garan ţiile de operare şi finan ţare sectorului privat 
şi pentru acoperirea nevoilor de co-finan ţare în cadrul 
programelor europene (granturi). Participarea  sect orului  privat  
nu  trebuie  considerat ă  un  obiectiv  ci  ca  o  modalitate  de  
a atinge obiectivele propuse.  
 
5.2.5. Alte surse de finan ţare. 
 

Autoritatea administra ţiei publice loca le  poate folo şi 
alte surse de finan ţare a necesarului de investi ţii, dac ă 
studiile realizate arat ă c ă folo şirea acestor fonduri este 
fezabil ă. Pentru a putea recurge la fonduri rambursabile, 
Autoritatea administra ţiei publice locale va trebui  sa se a şigure  
că  au  poten ţial  pentru  rambursarea  fondurilor.  În  acest  
sens  este  necesar ă elaborarea   în   prealabil   a   unui   
studiu   detaliat   privind   sursele   de   rambur sare   a   fo 
ndurilor (împrumuturilor) şi a posibilit ăţilor de rambursare. 
 
5.2.6.  Probleme  fiscale.  

Scopul  ajust ărilor  de  tarife  pân ă  la  atingerea  
limitelor  general  acceptat e  ale  ratei  de supo rtabilitate  
trebuie  sa  fie  generarea  de  resurse  financiar e  pentru  
finan ţarea  proiectelor  de investi ţii  solicitate.  Cre şterea  
valorii  facturilor  pentru  serviciile  comunitare   de  utilit ăţi  
publice (cre şterile de tarif) vor fi înso ţite de reglement ări 
administrative şi fiscale. 

Având în vedere cele de mai sus, în sectorul servic iilor 
comunitare de utilit ăţi publice vor fi implementate urm ătoarele 
măsuri fiscale: 

a) impozitul pe  profit  pl ătit  autorit ăţilor  
administra ţiei  publice  locale,  va  fi  rambursat  într –un fond 
special pentru investi ţii şi pentru plata serviciului datoriei; 

b) taxa  de  concesiune  (redeven ţa)  pl ătit ă  autorit ăţilor  
administra ţiei  publice  locale  va   fi rambursat ă  într-un  
fond  special  pentru  investi ţii  şi  pentru  plata  serviciului  
datoriei  şi/ sau  va  fi gestionat ă direct de autoritatea 
administra ţiei publice locale, pentru investi ţiile planificate; 

c) cota  din  profit  pl ătit ă  autorit ăţilor  administra ţiei  
publice  locale  în  cazul  gestiunii  directe, pre cum şi 
redeven ţa pl ătit ă autorit ăţilor administra ţiei publice locale în 
cazul gestiunii delegate va fi rambursat ă într-un fond  special 
pentru  investi ţii şi pentru plata serviciului datoriei şi/ sau  
va  fi gestionat ă direct de autoritatea administra ţiei publice 
locale pentru investi ţiile planificate. 

Ministerul Finan ţelor Publice a legiferat deja acest 
principiu pentru to ţi operatorii, pe baza unei  metodologii  de  
creare  şi  utilizare  a  fondurilor  de  tip  IID,  prin  O.U.G 
nr. 198/2005.  
 
 
5.3.  AXA 3 -  Cre şterea capacit ăţii de absorb ţie a fondurilor de 

investi ţii.  
 

Dimensiunea economico- financiar ă a serviciilor comunitare 
de utilit ăţi publice şi rolul lor în  men ţinerea  şi evitarea  
excluziunii sociale reclam ă  şi îndrept ăţeşte accesul acestui 
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domeniu de activitate  la  fondurile  comunitare  n erambursabile  
al  c ăror  obiectiv  este,  tocmai,  armonizarea economic o- 
social ă  cu  standardele  Uniunii  Europene  şi  reducerea  
disparit ăţilor  economice  şi sociale existente între diversele 
regiuni ale Europei. 

Cre şterea  capacit ăţii  de  absorb ţie  şi  de  atragere  a  
fondurilor  de  investi ţii  este  legat ă  de capacitatea  României  
ş i   a  autorit ăţilor  administra ţiei  publice  locale     de  a  
preg ăti  proiecte  de  investi ţii  publice,  ca  num ăr  ş i   
calitate, acceptabile pentru entit ăţile finan ţatoare şi de a 
implementa programe de investi ţii în conformitate cu planurile de 
acţiune adoptate. 

Responsabilit ăţile pentru planificarea,
 fundamentarea, promovarea, aprobarea  
şi implementarea  lucr ărilor  din  infrastructura  tehnico-
edilitar ă  a  localit ăţilor  aferent ă  serviciilor comunitare  de  
utilit ăţi  publice  revin,  potrivit  legisla ţiei  în  vigoare,  
autorit ăţilor  administra ţiei publice locale. Autoritatea de la 
nivel local va exercita doar un rol de îndrumare, m onitorizare şi 
control, nu un rol de conducere în preg ătirea şi implementarea 
proiectelor de investi ţii. 
 
 
6.  MĂSURI LA NIVEL LOCAL. 
 
6.1.  Considera ţii  generale. 
 

Conformarea  serviciilor  comunitare  de  utilit ăţi  publice  
cu  toate  angajamentele  României  incluse în plan urile de 
implementare pentru acquis-ul comunitar relevant se  afla în 
responsabilitatea autorit ăţilor administra ţiei publice locale sau 
jude ţene. 

Responsabilitatea   preg ătirii   şi   implementarii   
strategiilor   locale revine autorit ăţilor administra ţiei publice 
locale. 

Preg ătirea  strategiilor  proprii,  la  nivel  local,  
municipal,  pentru  serviciile  comunitare  de util it ăţi publice 
trebuie s ă fie în conformitate cu toate angajamentele Românie i 
incluse în planurile de  implementare pentru acquis -ul 
comunitar, şi trebuie s ă  încorporeze toate principiile 
prezentei Strategii na ţionale. 

Autoritatea  administra ţiei  publice  locale  au  
responsabilitatea  s ă determine  şi  s ă  monitorizeze  ca  to ţi  
operatorii  de  la  nivel  local s ă  se conformeze tuturor 
angajamentelor României incluse în planurile de imp lementare 
pentru acquis- ul comunitar în timpul programat. 

 
Fiecare autoritate a administra ţiei publice

 locale, va preg ăti propria  
strategie local ă   privind   accelerarea   dezvolt ării   
serviciilor   comunitare   de   utilit ăţi   publice (aplicabil ă  
fiec ărui tip de serviciu),  luând  în considerare,  f ăr ă a  se  
limita  la acestea, urm ătoarele puncte: 

a) misiune; 
b) obiective; 
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c) analiza situa ţiei existente; 
d) necesarul  de  investi ţii  pentru  a  atinge  obiectivele  

şi  prioritizarea  acestora  (plan-director  şi studiile de 
fezabilitate); 

e) analiza institu ţional ă; 
f) sursele de finan ţare; 
g) planul de implementare; 
h) monitorizarea şi ajustarea strategiei. 

 
Pe   baza   necesarului   de   investi ţii   publice   şi   a   

resurselor   disponibile,   Autoritatea administra ţiei publice 
locale, în colaborare cu fiecare operator de servic ii comunitare 
de utilit ăţi publice, va preg ăti planuri de implementare proprii 
care s ă con ţ in ă, f ăr ă s ă se limiteze la acestea, urm ătoarele 
informa ţii: 

a) parametrii serviciului ce vor fi atin şi pentru fiecare 
sector al serviciilor comunitare de utilit ăţi publice,  cu  un 
program detaliat  pentru  fiecare  parametru  pân ă  în 2020,  
corelat  cu  programul de conformare stabilit de co mun acord cu 
UE; 

b) necesarul total de investi ţii pentru fiecare sector care 
să fie în conformitate cu toate cerin ţele, e şalonat pe ani pân ă în 
2020; 

c) sursele de finan ţare considerate pentru fiecare proiect 
de investi ţii detaliate pe surse şi pe ani pân ă în 2020; 

d) m ăsurile  pe  care  Autoritatea  administra ţiei  publice  
locale  dore şte  s ă  le  implementeze  în programul propus. 

Planurile  de  implementare  a  strategiilor  propr ii privind  
accelerarea  dezvolt ării serviciilor comunitare  de  utilit ăţi 
publice,  adoptate la  nivel  local,  vor ţine  seama  de  
termenele prev ăzute  în  planurile  de  implementare  a  acquis-
ului  comunitar  şi  de  termenele  stabilite  cu Autoritatea 
administra ţiei publice centrale. 

Planurile   de   implementare   vor   face   parte   din   
strategia   proprie   pe   care   Autoritatea admin istra ţiei  
publice  locale  o  vor  preg ăti pentru  accelerarea  dezvolt ării  
serviciilor comunitare  de  utilit ăţi  publice.  Strategiile  ce  
con ţin  planurile  proprii  de  imp lementare  vor  fi transmise 
UCM. 

 
7. PLANUL DE IMPLEMENTARE A M ĂSURILOR. 
 
7.1. PROGRAMUL DE MODERNIZARE ŞI EXTINDERE A SISTEMULUI DE AP Ă 
ŞI AP Ă UZATĂ DIN ORA ŞUL BAL Ş 
 

Este  recomandat ă următoarea  secven ţă de măsuri  pentru  
declan şarea  dezvolt ării  viitoare  :  

 
2007-2010 1. Stabilirea Operatorul Regional, care are toate comp etentel e

de a- s i  asuma   responsabilitatea   pentru   numeroasele   scheme   de   
distribu ţie    a   ape i    in    contexte  regionale  diferite.  Operatorul  va  pri mi  toat a
aşistent a  necesara    pentru  1)  a  indruma  şi  supraveghea  activ  contracte le
de  procurar e  şi    constructie,  2)  a  dezvolta  noi  competente  pen tru  
servici i   ori entat e  catre    consumator şi 3)  programe de functionare revizuite. 

2010-2015 2. Dezvoltarea  şistemelor  de  alimentare  cu  ap ă  din  oras.
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   Prioritatea mare este stabilita de costul de inves titie 
specifi c scazut    şi  de  inalta  clasa  a  parametrilor  nemonetari. 

2010-2015 3. Reabilitarea  retelelor  de  distribu ţie  existente  in  
scopu l   reduceri i   pierderilor,    controlul costurilor de functionare şi generarea de 
cap ăcitat e in  exce s pentru    viitoarea extindere in vecinatatea asezarilor. 

2010-2015 4. îmbun ăt ăţirea instalatiilor de tratare a apei la standarde 
ina lte.  

2015-2020 5. Reabilitarea şistemelor de evacuare in scopul reducerii 
infiltrarilor.  

2015-2020 6. Extinderea schemelor de evacuare in localitatile me dii. 

2015-2020 7. Reabilitarea / inlocuirea instalatiilor de tratare apă uzat a

2015-2020 8. Extinderea schemelor de evacuare. 

2015-2020 9. Prevederea de instalatii de tratarea a apei la cele  mai 
 
 
7.1.1. Planul de investi ţii pe termen lung. 

   

Detaliile  lucr ărilor  şi  măsurilor  specifice  sunt  recomadate  în  
conformitate  cu  urmatoarele  subiecte:  

-a). Captarea  apei  
- b). Tratarea  apei  
- c). Distribu ţia  apei  
-d). Colectarea  de ape  uzate  
-e). Epurarea  apelor  uzate  

 
 
a). Captarea  Apei. 

-Reabilitarea  şi  echiparea  câmpului  de puţuri  Balaura  
Termen: 2010- 2013 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

 Valoare estimativ ă-  650.000 E 
 

-Reabilitarea  şi  echiparea  câmpului  de puţuri  Piestri ş 
Termen: 2010-2013 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3)  

 Valoare estimativ ă-  500.000 E 
 

-Forare  şi  echipare  pentru  două noi  puţuri 
Termen:2010- 2013 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3)  

 Valoare estimativ ă-  300.000 E 
 

b).Tratarea  apei. 
 

-Instalarea   căminelor   pentru   apometrele   de  apă  netratat ă:   
Debitul   de  apă netratat ă trebuie  să fie  monitorizat  
corespunzator:  aceast ă component ă include instalarea   noilor   
apometre   pe  intrarea   şi   ie şirea   fiec ărei   sta ţii   de  pompare 
(SP1  şi  SP2) 

Termen: 2010- 2012 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
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atrase (cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  50.000 E 

 
-Instalarea   căminelor   pentru   apometrele   de apă tratat ă:   

Debitul   de apă tratat ă trebuie  să fie  monitorizat  corespunzator:  

aceasta  component ă include  instalarea noilor  apometre  pe intrarea  

şi  ie şirea  fiecarei  sta ţii  de pompare  (SP1  şi  SP2)  

Termen: 2010- 2012 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  50.000 E 

 
-Reabilitarea/  construirea  camerelor  de dozare  şi  stocare-    

instalarea echipamentului  nou  pentru  clorinare.  

Termen: 2010- 2012 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3)  
 Valoare estimativ ă-  150.000 E 

 
-Automatizare-   reglare-  comanda  la   distan ţă.   

Automatizare-   reglare   sta ţii. Comanda   la   distan ţă  şi   

functionare   computerizat ă  pentru   toate   etapele   de tratare.  

Cele  două sta ţii  de clorinare  vor  fi  automatizate-  reglate  în  

concordan ţă cu  debitul  apei.  Este,  de asemenea,  prev ăzut ă 

automatizarea-  reglarea  sta ţiilor de  pompare. 

Termen: 2012- 2015 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3)  
 Valoare estimativ ă-  150.000 E 

  
-Reabilitarea  rezervorului  şi  conductelor  principale  

existente. 
Termen: 2010- 2015 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3)  

 Valoare estimativ ă-  180.000 E 
 

 -Reabilitarea   cl ădirilor   şi   a  echipamentelor   

electromecanice,   ţevi şi accesorii; reabilitarea   structurilor   

tuturor   cl ădirilor   existente;   reabilitarea   echipamentelor 

mecanice   şi   hidraulice   care   nu  se   înlocuiesc   cu   alte   

componente;   partea mecanic ă şi  hidraulic ă,  toate  structurile  

trebuie  să îndeplineasc ă parametrii  de proiectare  şi   să  confere   

eficien ţa  energetic ă  superioar ă.   Aceasta   cuprinde sistemul  de 

alimentare  cu  apă potabil ă în  ST (hidrofor,  conducte  şi  

accesorii), conductele  de canalizare  şi  conductele  tehnologice  şi  

de leg ătur ă între  diferite obiecte. Echipamente  de laborator:  

pentru analizele  fizico-chimice  şi  bacteriologice  şi  instalarea 

electrozilor  corespunzatori. Echipament    de  monitorizare:    
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parametrii    includ    pH,    clor   (total  şi  liber)    

Termen: 2010- 2015 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă- 150.000 E  

 
 c). Reţeaua  de alimentare  cu  apă. 
 

-#nlocuirea  conductelor  de distribu ţie  (prima  faz ă) pentru  a 
reduce  pierderile  din  
re ţeaua   de distribu ţie.  Aceast ă măsur ă  include  implementarea   a   

23580 ml conducte  principale  DN160mm, desfiin ţarea  a 23580 ml  

conducte  vechi  şi  reconectarea  a 1180  bran şamente  la  noile  

conducte  de distribu ţie. 

Termen: 2010- 2013 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  2.100.000 E 

 
-#nlocuirea   conductelor   de distribu ţie   (faza   a doua) 

pentru   a reduce   pierderile din  re ţeaua  de distribu ţie. Aceast ă 

masur ă include  implementarea  a  7540 ml conducte  principale  

DN110mm, desfin ţarea  a 7540 ml  conducte  vechi  şi  reconectarea  a 

380  bran şamente  la  noile  conducte  de distribu ţie.  

Termen: 2013-2015 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  700.000 E 

 
-#nlocuirea  conductelor  de distribu ţie  (faza  a treia),  p entru  

a reduce  pierderile  din re ţeaua   de distribu ţie.  Aceasta  măsur ă  

include   implementarea   a   21750 ml conducte  principale  DN125mm, 

desfin ţarea  a 21750 ml  conducte  vechi  şi  reconectarea  a 1090  

bran şamente  la  noile  conducte  de distribu ţie.  

Termen: 2015-2017 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  1.900.000 E 

 
-Procurarea    apometrelor    de   rezerv ă   (5%).    # nlocuire    

sau    instalare    pentru reziden ţiali  pentru  a îmbun ăt ăţi  

gestionarea  apometrelor  la  reziden ţiali.  Măsura const ă în  

achizi ţionarea  a 40 apometre  3/4"  clasa  C (cu  cadran  uscat). 

Termen: 2011-2013 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  400.000 E 

 
-Reabilitarea   căminelor   pentru   apometre   pentru   

reziden ţiali pentru   îmbun ăt ăţirea   colectarii   datelor   şi   
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siguran ţa  alimentarii   cu   apă (risc   de pierdere  a citirilor,  

risc  de defectare  a apometrului.  Aceast ă măsur ă include 

procurarea  şi  implementarea  (înlocuirea)  a 605  cutii  pentru  

apometre  mici  şi  407  cutii  pentru  apometre  mari.  

Termen:2011- 2013 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3)  
 Valoare estimativ ă-  75.000 E 

 
-#nlocuirea  principalelor  vane  de separare  pe liniile  

principale  ale  re ţelei  pentru  a îmbun ăt ăţi   posibilit ăţile   de 

manevr ă  ale   operatorului.  Aceast ă  măsur ă  include  procurarea  şi  

implementarea  a 30 vane  principale  (100mm -  800mm) şi  

reabilitarea  a 30 camine  de vane  (capac,  acces,  golire,  camin). 

Instalarea  de pompe variabile  suplimentare  în  PS1; instalarea  de 

pompe variabile  suplimentare  in  PS2 

Termen: 2011-2013 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3)  
 Valoare estimativ ă-  80.000 E 

 
-Reabilitarea  rezervorului  (rezervoarelor)  pentru  a reduce  

pierderile  din  rezervor (rezervoare)   şi  a îmbun ăt ăţi   gestionarea   
continutului.  Aceast ă  măsur ă  include  reabilitarea  structurii  

rezervorului  de 4500  m3  
şi  î nlocuirea  vanelor  şi  a 

componentelor  mecanice  şi  electrice.  
Termen: 2013-2015 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

 Valoare estimativ ă-  145.000 E 
 

-Instalarea   noilor   bran şamente   reziden ţiale pentru   a  

îmbun ăt ăţi   serviciile   de alimentare  cu  apă î n zona  

administrativ ă a ora şului  (70% in  2010, 2015  100% din  popula ţie  

alimentat ă).  Aceast ă măsur ă include  implementarea  a 170  noi 

bran şamente  pentru  case,  inclusiv  apometre  şi  instalatii. 

Termen:2013-2015 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3)  
 Valoare estimativ ă-  80.000 E 

 
-Instalarea   de  noi   bran şamente   non-reziden ţiale   

(cre ştere   aşteptat ă:   25%):   pentru   a  îmbun ăt ăţi   serviciile   
de  alimentare   cu   apă  î n  zona administrativ ă a ora şului . 
Aceast ă măsur ă include  implementarea  a 41 noi  bran şamente  non- 
reziden ţiale  inclusiv  apometre  şi  instala ţii.  

Termen: 2013- 2015 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3)  
 Valoare estimativ ă-  20.000 E 
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-Noi  apometre  pe bran şamente  existente  (în  prezent  fara  

contor)  p entru  a îmbun ăt ăţi  facturarea   şi   balan ţele  financiare   
pentru  instala ţiile   de apă,   a reduce  pierderea  apei  la  
consumatori  şi  a sprijini  strategia  de gospod ărire  a pierderilor.   
Aceast ă  măsur ă  include   implementarea   a  245   cutii   pentru 
apometre  mici  şi  implementarea  a 245  apometre  pentru  reziden ţiali.  

Termen: 205-2017 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  70.000 E 

 
-Extinderea   re ţelei   de  distribu ţie   pe  următoarele   

str ăzi:   M.  Drumeş,   Viilor, Popa  Şapc ă,  Bradului,  Bujorului,  

Chiliei,  Zambilelor.  Acest ă măsur ă include   implementarea  a 3700 

ml  conduct ă principal ă de  apă   DN110mm  şi  implementarea  a 310  

noi  bran şamente  pentru  case  (apometre  incluse). 

Termen:2015-2018 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3)  
 Valoare estimativ ă-  350.000 E 
 

d).Colectarea  de Apă Uzat ă. 
 

-#nlocuirea  colectorului  principal  de canalizare  în  zona  
Monument (înlocuirea colectorului  existent  de 500mm pe o lungime  
de 1000m).  

Termen: 2015-2020 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3)  
 Valoare estimativ ă-  350.000 E 

 
-#nlocuirea  sectorului  secundar  de canalizare  î n zona  

blocurilor  de la  Monument (înlocuirea  a 900  m lungime  din  
conducta  secundar ă de 300 mm,  care  merge  î n paralel  cu  colectorul  
principal  din  zona  blocurilor  de la  Monument). 

Termen: 2015- 2020 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  250.000 E   

 
-Reabilitarea  sta ţiilor  de pompare  existente:  

a)  Reabilitarea  sta ţiilor  de pompare  existente  

b)   Realizarea   unei   conducte   peste   râul Olte ţ  

de  la   sta ţia   de  pompare   la   re ţeaua existent ă 

din  partea  de est.  

Termen: 2015- 2020 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3)  
 Valoare estimativ ă-  150.000 E 
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-Extinderea  re ţelei  de canalizare   
Termen: (2015-2020) 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

 Valoare estimativ ă-  4.500.000 E 
 

-#nlocuire  conducte   
Termen: (2015-2020) 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

 Valoare estimativ ă-  1.500.000 E 
 

e).Epurarea. 
 

-Extinderea   şi   reabilitarea   sta ţiei   de epurare   existent ă  

prin   repararea echipamentelor  existente,  cum ar  fi  rezervoare,  

filtre  etc.  dac ă este  posibil  şi prin  implementarea  unor  

echipamente  noi  pentru  a garanta  epurarea  s igura  şi de  calitate  a 

apelor  uzate  şi  a nămolului  pentru  a fi  î n concordan ţă cu  

cerin ţele de  concentra ţie  ale  efluentului.   

Termen: 2015- 2020 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3)  
 Valoare estimativ ă-  6.500.000 E 

 
7.2 PROGRAMUL DE MODERNIZARE ŞI EXTINDERE A SISTEMULUI DE 
GESTIONARE A DEŞEURILOR DIN ORAŞUL BAL Ş 
 

Analizînd situa ţia existent ă privind salubrizarea şi 
gestionarea de şeurilor, pentru eliminarea deficien ţelor, s-au 
propus urm ătoarele obiective: 

-  Organizarea colect ării selective a de şeurilor 
Termen: 2011- 2013 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

 Valoare estimativ ă-  150.000 E 
 
-  Realizarea Sta ţiei de Transfer 

Termen: 2012- 2015 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase   
 Valoare estimativ ă-  1.500.000 E 

 
-  Realizarea în cadrul sta ţiei de transfer a unei platforme 

pilot de compostare 
Termen: 2013- 2014 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

 Valoare estimativ ă-  120.000 E 
  

-  Realizare sta ţie de sortare manual ă; 
Termen: 2013- 2014 
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 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

 Valoare estimativ ă-  75.000 E 
 

-  Colectare şi transport  de la punctele de colectare la 
sta ţia de transfer. 

Termen: 2013- 2015 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  100.000 E 

 
-  Închiderea depozitului actual neecologic. 

Termen: 2013- 2015 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase(cap.5.2.3)  
 Valoare estimativ ă-  150.000 E 

 
-  Instalare europubele şi eurocontainere 

Termen: 2015- 2017 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  250.000 E 

 
-  Dotarea cu echipamente şi utilaje de specialitate 

Termen: 2013- 2015 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  400.000 E 

 
-  Drum acces c ătre sta ţia de transfer (2,5 km) 

Termen: 2015- 2020 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  1.600.000 E 

 
7.3 PROGRAMUL DE MODERNIZARE ŞI EXTINDERE A SISTEMULUI DE 
TERMOFICARE DIN ORAŞUL BAL Ş 
 

#n perioada 2010-2020 în concordan ţă cu programul de 
dezvoltare economico- 

social ă a  localit ăţii,  Strategia  Local ă privind  Dezvoltarea 
Serviciilor Comunitare  de Utilit ăţi  Publice,  urm ăre şte  cu  
prioritate  realizarea  urm ătoarelor obiective, în domeniul 
gestion ării energiei termice în sistem centralizat: 

- asigurarea continuit ăţii serviciului public de alimentare 
cu energie termic ă; 

- asigurarea calit ăţii serviciului public de alimentare cu 
energie termic ă; 

- accesibilitatea pre ţurilor la consumator; 
- asigurarea  resurselor  necesare  serviciului  pu blic  de  

alimentare  cu  energie  termic ă,  pe  termen lung; 
- asigurarea  şi men ţinerea siguran ţei în  func ţionare a 

serviciului public de alimentare cu energie termic ă; 
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- eviden ţierea transparen ţei costurilor în stabilirea 
pre ţului energiei termice. 

 
7.3.1. Producere energie termic ă. 
 
a) Retehnologizarea/ modernizarea cazanelor şi arz ătoarelor din 
centralelor termice de cartier:  
 Termen: 

-C.T. ZONA CENTRU -2013 
-C.T. JIUL 1  -2014 
-C.T. FAMILIAL  -2015 
-C.T. MONUMENT  -2016 
-C.T. TURNURI  -2017 
Surse de finan ţare – surse proprii si alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3)  

Valoare estimativ ă  - 150,000 E 
 

b) Asigurarea sistemelor de protec ţie, securitate, comand ă şi 
automatizare în func ţionarea centralelor termice: 

Termen: 
-C.T. ZONA CENTRU -2013 
-C.T. JIUL 1  -2014 
-C.T. FAMILIAL  -2015 
-C.T. MONUMENT  -2016 
-C.T. TURNURI  -2017 
Surse de finan ţare – surse proprii si alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

Valoare estimativ ă  - 100.000 E 
 
c) Modernizarea sistemelor de pompare în centrale t ermice 

Termen: 
-C.T. ZONA CENTRU -2013 
-C.T. JIUL 1  -2014 
-C.T. FAMILIAL  -2015 
-C.T. MONUMENT  -2016 
-C.T. TURNURI  -2017 
Surse de finan ţare – surse proprii si alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

Valoare estimativ ă  - 120.000 E 
 
d) Compensarea factorului de putere în centrale ter mice 

Termen: 
-C.T. ZONA CENTRU -2013 
-C.T. JIUL 1  -2014 
-C.T. FAMILIAL  -2015 
-C.T. MONUMENT  -2016 
-C.T. TURNURI  -2017 
Surse de finan ţare – surse proprii si alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

Valoare estimativ ă  - 30.000 E 
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e) Revizii/ repara ţii instala ţii (revizie şi repara ţii vane; 
revizie şi repara ţii pompe c ăldur ă şi pompe; revizie şi repara ţii 
instala ţii electrice; verificare metrologic ă pentru aparate m ăsur ă, 
control, contorizare; repara ţii re ţele termice secundare; lucrari 
de amenajare atelier repara ţii). 
 Termen: 

Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase(cap.5.2.3)  

Valoare estimativ ă-  10.000 E 
 
f) Reducerea consumurilor specifice de combustibil prin 
modificarea schemei termo-mecanice a centralelor te rmice zonale 
si montarea suplimentar ă   a   câte   unui   cazan   de   
capacitate   redus ă   pentru prepararea apei calde menajere pe 
timp de var ă 

Termen: 2013 - 2017 
Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 

(cap.5.2.3) 
Valoare estimativ ă-  100.000 E 

 
g) Reducerea  cosumurilor  proprii  tehnologice  di n  centralele  
termice  de zon ă prin antrenarea cu tura ţie variabil ă a 
electropompelor de circula ţie a agentului termic  

Termen: 2013 - 2017 
Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase(cap.5.2.3)  
Valoare estimativ ă-  10.000 E 

 
h) Repunerea în func ţiune a sistemelor termice zonale. 
 Termen: 2013- 2018 

Surse de finan ţare – surse proprii si alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

Valoare estimativ ă  - 100.000 E 
 
7.3.2. Re ţele termice. 
 
a) Reabilitare/ modernizare/ înlocuire  re ţele termice zonale: 

Termen: 
-ZONA CENTRU  -2014 
-ZONA JIUL 1  -2015 
-ZONA FAMILIAL  -2016 
-ZONA MONUMENT -2017 
-ZONA TURNURI  -2018 
Surse de finan ţare – surse proprii si alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3)  

Valoare estimativ ă  - 800.000 E 
 
b) Contorizarea energiei termice la nivel de bran şament. 
 Termen: 2013- 2015 

Surse de finan ţare – surse proprii si alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

Valoare estimativ ă  - 45.000 E 
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c) Finalizarea  ac ţiunii  de  trecere  la  sistemul  de  
distribu ţie  pe  orizontal ă  şi contorizarea individual ă a energiei 
termice livrate popula ţiei  
          Termen: 2015 – 2020 

Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3)  

Valoare estimativ ă  - 350.000 E 
 

7.3.3. Alte m ăsuri. 
 
a) Reabilitarea termic ă a cladirilor de locuit şi a institu ţiilor 
publice 
 

Termen: 2013 - 2017 
Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 

(cap.5.2.3) 
Valoare estimativ ă-  1.000.000 E  

 
b) Optimizarea  func ţion ării  sistemului  de  termoficare  în  
perioadele  cu temperaturi pozitive sau tranzitorii  prin 
interconectarea unor centrale termice de zon ă cu centralele 
termice ale unit ăţilor de înv ăţământ şi cultur ă 

Termen: 2013 - 2017 
Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase(cap.5.2.3)  
Valoare estimativ ă-  700.000 E 

 
c) Utilizarea  energiei  solare  pentru  prepararea   apei  calde  
menajere  şi sus ţinerea  c ăldurii  prin  montarea  de  colectori  
solari  la  centralele  termice existente inclusiv la cele care 
apar ţin unit ăţilor şcolare 

Termen: 2013 - 2017 
Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase(cap.5.2.3) 
Valoare estimativ ă-  500.000 E 

 
 
7.4 PROGRAMUL DE MODERNIZARE ŞI EXTINDERE A SISTEMULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC DIN ORA ŞUL BAL Ş 
 

Reabilitarea, modernizarea, extinderea men ţinerea şi 
între ţinerea sistemului de ilumin ăt public, precum şi gestionarea 
consumului de energie electric ă, garanteaz ă urm ătoarele 
deziderate: 

-asigurarea nivelelor luminotehnice în conformitate  cu 
standardele na ţionale şi europene; 

-asigurarea unui nivel minim al consumului de energ ie 
electric ă, în condi ţiile îndeplinirii tuturor cerin ţelor 
luminotehnice. 

Aceste performan ţe sunt posibile datorit ă utiliz ării 
următoarelor echipamente: 

-surse de lumin ă de mare eficacitate şi accesorii pentru surse 
cu pierderi reduse de putere (balasturi) 
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-corpuri de iluminat de mare randament şi mentenan ţă cu 
grad mare de protec ţie  

împotriva p ătrunderii apei şi a prafului, combinate cu 
caracteristici optice deosebite. 

lluminatul public în ora şul Bal ş a fost realizat 
preponderant pân ă în anul 1990 şi a fost proiectat s ă asigure un 
nivel de iluminare foarte sc ăzut. Din aceasta cauz ă nu corespunde 
reglementarilor din domeniu în vigoare: normele int erna ţionale CIE 
30-2, CIE 31 şi na ţionale SR 13433. 

Componentele sistemului de iluminat propus sunt exe cutate în 
conformitate cu cele mai exigente standarde interna ţionale şi în 
regim de asigurarea calit ăţii.  
 
7.4.1  Iluminatul pe arterele de penetra ţie. 
 

Pentru realizarea iluminatului corespunz ător normelor 
interna ţionale se vor monta corpuri performante pe console noi 
calculate în urma programelor luminotehnice pentru fiecare arter ţă 
în parte. Corpurile utilizate pe aceste artere vor fi TIMLUX S/21 
montate pe console tip TG de mare anvergur ă. 

#n zonele unde re ţeaua este avariat ă aceasta se va înlocui, iar 
după caz, se va trage re ţea nou ă pe un întreg tronson. 

Reabilitarea pe zonele f ăr ă iluminat public de pe aceste 
artere se va face cu stâlpi de metal octogonali zin caţi sau cu 
stâlpi de beton. 

#n intersec ţii se vor monta corpuri de iluminat de putere 
mai mare pentru cre şterea nivelului de luminan ţă cu cca 50 % 
peste valoarea medie a luminan ţei de pe arterele care se 
intersecteaz ă (condi ţie impus ă de normativele interna ţionale în 
vigoare şi pentru trecerile de pietoni). 

#n tabelul de mai jos sunt prezentate corpurile de iluminat 
propuse a fi folosite în reabilitarea iluminatului public pe aceste 
tipuri de str ăzi. 

Denumire strada 
Categori
e 
în cadrar

Tip de corp de ilumin ăt 
ales pentru arter ă 

Luminan ţă 
obţinut ă 

Strada 
NicoiaeTitulescu  

M1 TIMLUX S/21 (IEP 2/21) 
ST 250  

2-28 

 
7.4.2  lluminatul pe arterele principale. 
 

Pentru realizarea iluminatului corespunz ător normelor 
interna ţionale se vor monta corpuri performante pe console noi 
calculate în urma programelor luminotehnice pentru fiecare arter ă 
în parte. Corpurile care vor fi utilizate pe aceste  artere vor fi 
de tip TIMLUX S/21 montate pe console tip TG de mar e anvergur ă. 
Por ţiunile de re ţea avariat ă vor fi înlocuite, iar dup ă caz se 
va trage re ţea nou ă pe un întreg tronson. Pentru reabilitare se 
vor folosi stâlpi metalici octogonali zinca ţi sau stâlpi de beton. 
#n intersec ţii se vor monta corpuri de iluminat de putere mai m are 
(sau de aceea şi putere dar câte dou ă corpuri de iluminat pe 
stâlp), pentru ridicarea nivelului de luminan ţă cu cca 50% peste 
cel mai mare nivel de luminan ţă de pe arterele care se 
intersecteaz ă, pentru a se îndeplini reglementarile legate de 
treceri de pietoni. 
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Mai jos sunt prezentate corpurile de iluminat propu se a fi 
folosite în reabilitarea iluminatului public pe ace ste tipuri de 
str ăzi, precum şi rezultatele calculelor luminotehnice folosind 
aceste corpuri de iluminat pe aceste artere. 

Denumire strad ă 
Categorie 
încadrare 

Tip de corp de ilumina t ales 
pentru arter ă 

Luminan ţă medie 
obtinut ă 

Bulevardul Nicolae 
Bălcescu 

M1 TIMLUX S/21 (IEP 2/21) ST 250 2.43 

Strada Fra ţii Buze şti M2 TIMLUX S/21 (IEP 2/21) ST 150 1.63 

Strada Liberta ţii M3 TIMLUX S/21 (IEP 2/21) ST 70 1.20 

 
7.4.3  lluminatul pe arterele secundare. 

Se vor monta corpuri performante pe console noi cal culate 
în urma programelor luminotehnice pentru fiecare ar ter ă în parte. 
Corpurile utilizate pe aceste artere vor fi de tip TIMLUX S/21 
echipate cu ST 150 ,ST 100, ST 70 şi montate pe console tip 
TG1L. #n zonele unde re ţeaua este avariat ă aceasta se va înlocui, 
iar dup ă caz se va trage re ţea nou ă pe un întreg tronson. Pentru 
reabilitare se vor folosi stâlpi metalici octogonal i zinca ţi sau 
stâlpi de beton. #n intersec ţii se vor monta corpuri de iluminat 
de putere mai mare pentru ridicarea nivelului de lu minan ţă cu cca 
50% peste cel mai mare nivel de luminan ţă de pe arterele care se 
intersecteaz ă pentru a se îndeplini reglement ările legate de 
treceri de pietoni. 

Aleile centrale pietonale sunt foarte circulate de aceea se 
impune realizarea unui iluminat ambiental special. Pe acestea se va 
realiza un sistem de iluminat complet nou cuprinzân d stâlpi, corpuri 
performante şi re ţea pe baza unor proiecte complete, luand în 
considerare toate aspectele luminotehnice, electric e si mecanice. In 
solu ţia propusa se vor folosi corpuri tip TIMLUX P monta te pe 
stâlpi SCUAR si REGAL. 

Parcurile care în prezent au un sistem de iuminat p ublic 
subdimensionat, se vor moderniza prin montarea supl imentar ă de 
stâlpi SCUAR echipa ţi cu corpuri de iluminat de tip TIMLUX P. 

Exist ă unele zone unde infrastructura are o stare mai bun ă în 
sensul existen ţei stâlpilor de beton şi a unei re ţele LEA clasice. 
Aceste zone vor fi reabilitate prin montarea unor c orpuri de 
ilumin ăt stradale performante montate pe console calculate  în urma 
calculelor luminotehnice. 

Zonele de case prezint ă o diversificare destul de mare din 
punct de vedere luminotehnic, dar toate având un nu mitor comun: un 
iluminat insuficient şi neeficace. Aceste zone vor fi reabilitate 
prin montarea unor corpuri de iluminat stradale per formante 
montate pe console calculate în urma calculelor lum inotehnice. #n 
solu ţia propus ă se vor folosi corpuri TIMLUX S/21 cu ST70, ST100 
şi ST150 montate pe console. #n zonele în care este necesar ă 
reabilitarea total ă, stâlpii de lemn sau stâlpii de beton 
deteriora ţi se vor înlocui cu stâlpi noi din beton şi concomitent 
se va monta re ţea electric ă nou ă, corpuri noi, facându-se practic 
o reabilitare total ă a sistemului de ilumin ăt public.  
   Lumin ănta medie  
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Denumire strad ă Categorie 
încadrare 

Tip de corp de iluminat ales 
pentru arter ă 

obţinut ă  

Strada Plopului M3 TIMLUX S/21 (IEP2/21)ST70 1.25 

Strada Trandafirilor M3 TIMLUX S/21 (IEP 2/21) ST 70 1.18 

Strada Popa Sapca M3 TIMLUX S/21 (IEP 2/21) ST 70 1.11 
Strada Ciresului M3 TIMLUX S/21 (IEP 2/21) ST 70 1.08 

 
7.4.4  lluminatul în parcuri. 
 

#n acest caz se vor utiliza corpuri de iluminat TIM LUX 
P(SELUX) sau LUCEDA, montate pe stâlpi  tip SCUAR s au REGAL 

 
7.4.5  Pie ţe. 
 

#n pie ţe şi târguri se va realiza un sistem de iluminat care să 
acopere atât drumurile de acces cat şi incintele respectivelor 
obiective. #n solu ţia propus ă se vor folosi corpuri TIMLUX S/21 
cu ST70, ST100 şi ST150 montate pe console TG, precum şi corpuri 
tip TIMLUX P montate pe stâlpi SCUAR pentru aleile pietonale. 

 
7.4.6  Iluminat ornamental şi arhitectural. 
 

lluminatul arhitectural în ora şul Bal ş se va face atât 
pentru biserici şi m ănăstiri, cât şi pentru obiectivele de 
importan ţă deosebit ă din aceast ă zon ă (sediu administrativ al 
Prim ăriei, Bibliotec ă, Casa de Cultur ă a Tineretului etc.). Acest 
iluminat se va face dup ă prealabile studii arhitecturale şi 
luminotehnice complexe. Se vor folosi proiectoare e chipate cu l ămpi 
cu sodiu sau halogenuri metalice în func ţie de solu ţia adoptat ă. 
 
7.4.7  Zona veche. 
 

lluminatul zonelor vechi din ora ş se va face utilizând stâlpi, 
console şi corpuri care se fabric ă în serie mica. Stâlpii utiliza ţi 
vor fi de tip "Regal" care pot avea diverse forme şi dimensiuni, 
consolele vor fi de tip "Ornamental " iar corpurile  vor fi din gama 
"Clasilux". 
 
7.4.8   Planul de modernizare a sistemului de iluminat pub lic. 
 

-#nfiin ţarea serviciului public de iluminat 
  Termen : 2010 
  Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase (cap.5.2.3) 
  Valoare estimativ ă-  250.000 E 
 
-Realizarea auditului ini ţial, a studiilor de fezabilitate, 
proiectelor tehnice şi ob ţinere autoriza ţiilor şi avizelor 
necesare 
  Termen: 2011- 2012 
  Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 

atrase(cap.5.2.3)  
  Valoare estimativ ă-  100.000 E 
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- Executia efectiv ă a lucr ărilor de modernizare a SIP 

or ăşenesc; 
-Iluminatul pe arterele de penetra ţie 
-lluminatul pe arterele principale 
-lluminatul pe arterele secundare 
-lluminatul în parcuri 
-Pie ţe 
-Iluminat ornamental şi arhitectural 
-Zona veche 
 Termen: 2012-2017 

  Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

  Valoare estimativ ă- 6.500.000 E  
 

- Contorizarea electronic ă a consumului de energie electric ă şi 

telegestiune (citirea contorilor de la distan ţă) 
   Termen: 2017-2020 

  Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri 
atrase (cap.5.2.3) 

  Valoare estimativ ă-  100.000 E 
 

 
7.5  PROGRAMUL DE MODERNIZARE ŞI EXTINDERE A SISTEMULUI DE 

TRANSPORT IN COMUN DIN ORAŞUL BAL Ş 

 
Serviciul  de transport  local  de căl ători  se  confrunt ă cu  

probleme  deosebite  în special  datorit ă vechimii  prea  mari  a 
parcului  de autobuze.  

Experien ţa  a  aratat   că  atunci   când   un  sistem  se   
deterioreaz ă  sub   un anumit nivel,  cheltuielile  de menţinere  
(supravie ţuire)  vor  fi  mai  mari  la  sfâr şitul  duratei  de via ţă  
decât   atunci  când   sistemul  este   menţinut   în  stare   bună  până  
la   atingerea   unui prag  de eficien ţă.  
 Pentru   dezvoltarea   durabil ă  a  sistemului   de  transport   
local   de  căl ători   este necesar ă parcurgerea  a cinci  etape  
esen ţiale,  care  se  întrep ătrund  şi  f ăr ă de care  pot aparea   
probleme   destul   de  mari în   transportul   local   de  căl ători,   
cu   impact negativ  asupra  mobilit ăţii  cet ăţeanului  şi  asupra  
mediului  î nconjurator.  

Aceste  etape  sunt:  
-a)  Organizarea   ora şului   pentru   asigurarea   unui   serviciu   

de  transport   local eficient. Aceasta   presupune   alegerea   rutelor   
de  transport   local   de  căl ători   care   să satisfac ă cerin ţele  de 
mobilitate  ale  cet ăţenilor.  

-b)   Constituirea  autorit ăţii  locale  de transport  î n comun. 
Aceasta    trebuie    să   gestioneze    serviciul   asigurând    
planificarea,    respectiv finan ţarea  acesteia,  cât  şi  accesul  
tuturor  operatorilor  de transport  local  autoriza ţi. Aceast ă   etap ă   
organizatoric ă   presupune    atât    î nţelegerea    particularit ăţilor 
serviciului,  cât  şi  atragerea  de către  Consiliul  Local  a 
resurselor  de finan ţare,  altele decât   cele   din   venituri   
rezultate   din   vânzarea   titlurilor   de  căl ătorie.   Autoritatea   de 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS 62

transport  public  local,  trebuie  să analizeze  toate  rutele  de 
transport  pentru   a aprecia cerin ţele  clientului  şi  pentru  a fi  cât  
mai  aproape  de sistemul  de transport   “din  poart ă în  poart ă”.  

-c)  Dotarea  cu  vehicule  şi  modernizarea  infrastructurii. 
Serviciul   de  transport   local   nu  se   poate   realiza   la   un  
nivel   de  calitate corespunzator   dac ă  nu  exist ă  vehicule   care   
trebuie   să  corespund ă  principiilor:   de ap ărare  a  mediului  
î nconjurator,  de economie  a energiei,  de confort  şi  de deservire a  
tuturor  categoriilor  de căl ători  (inclusiv  persoanele  cu  
dizabilit ăţi).  Securitatea  şi confortul  căl ătorului  sunt  
principalele  obiective  ale  acestei  etape.  

-d)   Colectarea  veniturilor  din  vânzarea  titlurilor  de 
căl ătorie. Aceast ă  etap ă  este   deosebit   de  important ă  î n  
continuitatea   şi   stabilitatea serviciului   de  transport   local.   
Ea  se   impune   a  se   adapta   continuu   î n  func ţie   de cerin ţele  
clientului.  Făr ă o minimizare  a cheltuielilor  ş i  o maximizare  a 
veniturilor, nu  se  poate  vorbi  de un serviciu  continuu,  sigur,  
stabil.  

-e)   Preg ătirea  şi  perfec ţionarea  personalului. #n   contractul   
dintre   operator   ş i   client,   personalul   de  bord   este   de  
fapt executantul   contractului.   Dacă  acesta   nu  respect ă  
principiul   satisfacerii   clientului, drept   cheie   a  calita ţii   
serviciului,   atunci   atractivitatea   şi  chiar  utilitatea   
serviciului sunt  puse  sub  semnul  î ntrebarii.  
 
7.5.1. Obiective  pe termen  mediu  si  lung. 
 

-Realizarea   unei   infrastructuri moderne   de  transport   public   
urban   de  căl ători,   prin  reînnoirea   şi  dotarea   parcului. Pentru  
înnoirea  total ă a parcului  se  urmaresc  alte  oportunit ăţi  de finan ţare  
extern ă. Toate   mijloacele   de  transport   î n  comun  nou   
achizi ţionate   vor   urmari   să  respecte condi ţiile  de sănătate  a 
popula ţiei,  prin  utilizarea  de combustibili  mai  puţin  poluan ţi. 

Termen: 2011-2015 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 

(cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  100.000 E 
 
-Reducerea cantit ăţii de combustibili conven ţionali (motorina) 

obţinuti prin exploatarea  resurselor  naturale.  
Termen: 2015-2020 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 
(cap.5.2.3) 

 Valoare estimativ ă-  50.000 E 
 
-Reducerea  polu ării  mediului  î nconjurator.  

Termen: 2015-2020 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 

(cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  50.000 E 
 
-Cre şterea   gradului   de  confort   şi   siguran ţă  al   

transportului   public   de  persoane, inclusiv  a persoanelor  cu  
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dizabilit ăţi. 
Termen: 2011-2015 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 
(cap.5.2.3) 

 Valoare estimativ ă-  30.000 E 
  
-Construirea  şi  amplasarea  de sta ţii  de autobuze  sau  

modernizarea  celor  existente. 
Termen: 2011-2015 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 
(cap.5.2.3) 

 Valoare estimativ ă-  120.000 E 
  
-Amplasarea   în   autobuze   a  sistemului   necesar   de  comunicare   

a  pozi ţiei   fiec ărui autobuz  prin  informa ţii  transmise  dispeceratului  
de monitorizare,  î n timp  real.  

Termen: 2015-2017 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 

(cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  60.000 E 
 
-Amplasarea   în   zonele   cu   un  flux   important   de  căl ători,   a  

unor   automate   pentru eliberarea  abonamentelor  ş i  biletelor  non  
stop.  Avantajele  acestor  sisteme  sunt legate   de  reducerea   
costurilor   de  distribu ţie,   cre şterea   gradului   de  distribu ţie   a 
titlurilor   de  căl ătorie   şi   facilitatea   interac ţiunii   dintre   
operatorul   de  transport   şi c ăl ător. 

Termen: 2015-2017 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 

(cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  40.000 E 
  
-Amplasarea  în  sta ţiile  de autobuz  cu  un flux  mare  de căl ători  

a sistemelor  “street display  sistem ”  conectate  la  dispeceratul  de 
monitorizare  a flotei,  oferind  astfel date   concrete   privind   
timpul   r ămas  până  la   sosirea   î n  sta ţie   a  următoarelor 
autobuze. 

Termen: 2017-2020 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 

(cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  100.000 E 
  
-Modificarea  modalit ăţii  de executare  a transportului  de 

căl ători  în  sensul  utiliz ării autobuzelor  pe toate  traseele  urbane  
cu  un flux  mare  de căl ători,  pentru  traseele secundare   şi/  sau  greu  
accesibile   se  pot  folosi  autovehicule  de tip  microbuz  sau minibuz.  

Termen: 2013-2016 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 

(cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  5.000 E 
 
-Extinderea  re ţelelor  de transport  î n comun cu  cel  puţin  două 
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trasee  orientate  spre  
şi  dinspre  noile  zone  de dezvoltare  urban ă.  

Termen: 2011-2015 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 

(cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  10.000 E 

 
-#ndeplinirea  exigen ţelor  impuse  prin  directivele  Uniunii  

Europene. 
Termen: 2011-2018 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 
(cap.5.2.3) 

 Valoare estimativ ă-  10.000 E 
  
-Asigurarea  accesului  popula ţiei  la  serviciul  de transport  

local. 
Termen: 2011-2018 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 
(cap.5.2.3) 

 Valoare estimativ ă-  100.000 E 
  
-Protec ţia  mediului  şi  dezvoltarea  durabil ă. 

Termen: 2011-2020 
 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 

(cap.5.2.3) 
 Valoare estimativ ă-  20.000 E 
  
-Menţinerea    unui    echilibru    între    veniturile    popula ţiei    

şi    tariful   căl ătoriei   cu mijloacele  de transport  local. 
Termen: 2011-2020 

 Surse de finan ţare – surse proprii şi alte fonduri atrase 
(cap.5.2.3) 

 Valoare estimativ ă-  5.000 E 
 
 
 

******* 
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8. LEGISLA ŢIE FOLOSIT Ă 
 
 
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilit ăţi 
publice; 
- Legea  nr.  241/2006  care  înlocuie şte  O. G.  32/2002  privind  
organizarea  şi func ţionarea  serviciilor  publice  de  alimentare  
cu  ap ă  şi de  canalizare cu modific ările şi complet ările 
ulterioare , Legea nr. 634/2002;  
- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localit ăţilor; 
- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 
- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; 
-Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, respectiv HG nr.188/2002 
pentru aprobarea unor norme privind condi ţiile de  desc ărcare  în  
mediul  acvatic  a  apelor  uzate,  cu  modific ările  şi  
complet ările  ulterioar e, actualizata de HG nr.352/2005 . 
-Legea nr. 101/2006 privind  serviciile  publice  de  salubrizare  
a  localit ăţilor, şi, complementar, în baza O.U.G  78/2000  privind  
regimul  de şeurilor,  aprobat ă  cu modific ări şi complet ări prin 
Legea nr. 426/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. 
-  H.G  1470/2004  privind  aprobarea Strategiei Na ţionale de 
Gestionare a De şeurilor şi a Planului Na ţional de Gestionare a 
Deşeurilor. 
-Legea nr. 325/2006 privind organizarea şi func ţionarea serviciului 
de  alimentare  cu  energie  termic ă  produs ă  centralizat,  
coroborate  cu  prevederile:   Legii  nr. 199/2000   privind   
utilizarea   eficient ă   a   energiei,   republicat ă,   O.U.G  
78/2002  privind  asigurarea  condi ţiilor  de  func ţionare  a  unor  
centrale  termice  şi electrice de termoficare aflate în 
proprietatea consiliilor jude ţene sau locale, aprobat ă cu modific ări 
şi complet ări prin Legea nr. 643/2002 , O.U.G 48/2004 pentru 
adoptarea unor m ăsuri privind furnizarea energiei termice 
popula ţiei, pentru înc ălzirea locuin ţei şi prepararea  apei  calde  
de  consum  prin  sisteme  publice  centralizate  d e  alimentare  
cu  energie termica,  aprobat ă  cu  modific ări şi complet ări prin  
Legea  nr.  430/2004,  H.G  933/2004  privind  contorizarea  
consumatorilor  racorda ţi  la  sistemele  publice  centralizate  de 
alimentare cu energie termica, s.a. 
-  H.G 882/2004. 
- H.G 541/2003. 
- O.U.G  nr.117/2006 privind ajutorul de stat republicat ă 
-  Legii nr. 92/2007 
-  Ordonantei de Urgen ţă a Guvernului nr.109/14.07.2005 -privind   
transporturile   rutiere,   aprobat ă,   modificat ă   şi   completat ă

 de   Legea   nr.102/2006 , prevederile Ordinului 
nr.1892/2006(modificat şi completat de OMTCT nr 2514/2006 ) emis de 
M.T.C.T., pentru aprobarea Normelor privind organiz area si 
efectuarea transporturilor rutiere si a activitatil or  conexe  
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acestora  si  a  Legii  nr.  92/2007 ,   
-Legea nr. 230/2006 privind organizarea şi func ţionarea serviciilor 
de iluminat public,  
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MATEI GERARD TUDORICA



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS 67

 


