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CAPITOLUL I
MISIUNE
Aderarea României la Uniunea Europeană, presupune racordarea ,, Politica de Coeziune a
Uniunii Europene ,, pentru atingerea obiectivelor fundamentale şi anume creşterea competitivităţii,
ocuparea deplină şi protecţia durabilă a mediului. Aceste obiective stau la baza Strategiei Naţionale
de Dezvoltare, cît şi a Strategiilor Regionale Sectoriale, în încercarea de a realiza reducerea
decalajelor existente faţă de Uniunea Europeană, folosind o susţinere financiară substanţială din
partea acesteia.
Semnarea ,,Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană ,, şi utilizarea surselor financiare
din Fondurile Structurale şi de Coeziune, determină România să respecte angajamentele luate
aplicînd un management adecvat al fondurilor, prioritizînd investiţiile publice în concordanţă cu
Strategia de la Lisabona şi a Planului Naţional de Dezvoltare (P.N.D.).
Elaborarea Strategiei Locale privind Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de
Utilităţi Publice (S.C.U.P.), are ca obiectiv general ridicarea nivelului de trai al populaţiei prin
dezvoltarea accelerată a serviciilor comunitare de utilităţi publice, respectîndu-se totodată
angajamentele luate de România ce vizează domeniul serviciilor comunitare.
În Hotărârea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind
Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice se stipulează următoarele
utilităţi:
a) alimentarea cu apă;
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
d) salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;
e) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
f) transportul public local;
g) iluminatul public;
Dezvoltarea accelerată a serviciilor comunitare, contribuie la o mai bună coeziune socială,
la o dezvoltare economică durabilă şi la reducerea decalajelor privind nivelul de trai al cetăţenilor
din România faţă de cei din Uniunea Europeană. Dezvoltarea accelerată a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, trebuie să fie o prioritate pentru consiliul local şi operatori, pentru a atrage şi
utiliza fondurile consistente primite de la Uniunea Europeană şi de la bugetul de stat.
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Strategia privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare în orasul Piatra Olt, urmăreşte
obiectivele Strategiei Naţionale privind Accelerarea Dezvoltării S.C.U.P. luînd în considerare
următoarele:


asigurarea universalităţii, continuităţii, adaptabilităţii, transparenţei şi accesului
nediscriminatoriu al populaţiei la serviciile comunitare,



aplicarea principiilor economiei de piaţă,



asistarea autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la înfiinţarea,
organizarea şi gestionarea S.C.U.P. ,



armonizarea reglementărilor interne cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene,



facilitarea participării societăţii civile la luarea deciziilor privind S.C.U.P. ,



respectarea

standardelor

naţionale

şi europene privind

S.C.U.P.

şi a

angajamentelor luate de România,


menţinerea unei balanţe echitabile între veniturile populaţiei şi tarifele pentru
S.C.U.P.(principiul suportabilităţii),



coordonarea iniţiativelor colectivităţilor locale şi asocierea intercomunitară,



promovarea dezvoltării integrate a serviciilor comunitare,



implicarea sectorului privat în finanţarea, realizarea şi exploatarea / operarea
serviciilor,



răspîndirea informaţiilor de interes public în scopul asigurării unui management
performant.

Strategia locală pentru dezvoltarea accelerată a serviciilor s-a elaborat respectând strategia
naţională ce este fundamentată de trei piloni:
1) Crearea unui cadru instituţional durabil.
2) Reorientarea politicii tarifare şi finanţare a activităţilor operaţionale şi a
investiţiilor aferente S.C.U.P.
3) Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor de investiţii.
În sinteză, urmărim următoarele obiective strategice:
1) Asigurarea cu apă potabilă a populaţiei şi păstrarea calităţii mediului.
2)Asigurarea şi menţinerea unui habitat favorabil vieţii prin salubrizarea localităţilor şi
gestiunea deşeurilor solide.
3)Ridicarea gradului de civilizaţie prin eficientizarea în exploatare a sistemului de
iluminat public.
De asemenea, s-a urmărit elaborarea strategiei în concordanţă cu:
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-

Planul Judeţean de Dezvoltare al Judeţului Olt;

-

Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2007-2013;

-

Planul Naţional de Dezvoltare,(P.N.D.) 2007-2013;

-

Cadrul Regional Strategic de Dezvoltare 2007-2013 al Regiunii de Dezvoltare Nord –
Vest;

-

Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor, Regiunea .

-

Program Operational Sectorial de Mediu.

CAPITOLUL II
PREVEDERI LEGALE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI
FUNCŢIONAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE (S.C.U.P.)
Prevederile legale de reglementare, cu incidenţă în domeniul S.C.U.P. sunt:
•

Legea nr. 51 din martie 2006 – a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

•

Hotărîrea Guvernului nr.246/februarie 2006 – pentru aprobarea Strategiei Naţionale
privind Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice;

•

Legea nr.215/aprilie 2001 – a administraţiei publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;

•

Legea nr.241/iunie 2006 – pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare;

•

Legea nr.458/2002 – privind calitatea apei potabile cu modificările şi completările
ulterioare;

•

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

•

Legea 294/iunie 2003 – privind protecţia mediului cu modificările şi completările
ulteroare;

•

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 – privind protecţia mediului cu
modificările şi completările ulterioare;

•

Legea nr. 101/aprilie 2006 – privind salubrizarea localităţilor;

•

Legea nr.27/ianuarie 2007 – privind regimul deşeurilor;

•

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

•

Legea nr. 92/2007 – privind serviciile publice de transport local;
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•

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind contractele de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

•

Pe lîngă documentele juridice enumerate mai sus se pot adăuga ordine şi metodologii
de aplicare precum şi alte noi dispoziţii comunitare.

CAPITOLUL III
OBIECTIVE GENERALE
urmărite în domeniul de reglementare al fiecărui S.C.U.P.
III. 1. SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ŞI

EPURARE

APE UZATE
•

Asigurarea cetăţenilor, nediscriminatoriu cu apă potabilă de calitate, 24 de ore din
24, la un preţ de cost accesibil, corelat cu nivelul veniturilor.

•

Asigurarea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul
corespunzător al normelor Uniunii Europene.

•

Păstrarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului în conformitate cu cerinţele prevăzute
în legislaţia de mediu şi a Directivelor Uniunii Europene.

•

Economisirea apei prin reducerea pierderilor şi a consumurilor specifice de apă
potabilă prin contorizarea branşamentelor şi a consumurilor individuale.

•

Modernizarea sistemelor de apă existente şi înfiinţarea unor sisteme noi de
alimentare cu apă potabilă şi canalizare prin promovarea programelor de investiţii
şi a unor soluţii tehnice moderne.

•

Eficientizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare prin promovarea unui
management eficient de către personal specializat.

III. 2. SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂŢILOR ŞI GESTIUNEA
DEŞEURILOR SOLIDE
A) Serviciul de salubrizare
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Obiectivele generale privind serviciul de salubrizare sînt:
•

Promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a serviciului de salubrizare în
vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a cetăţenilor.

•

Dezvoltarea durabilă a serviciului.

•
•

Conservarea mediului înconjurător.
Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, eficienţă şi
competitivitate .

•

Consultarea şi informarea utilizatorilor asupra strategiilor de dezvoltare a
serviciului de salubrizare.

•

Respectarea cerinţelor legislative privind protecţia mediului, referitoare la
salubrizarea localităţilor.

III. 3. SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
Se urmăreşte atingerea următoarelor obiective generale:
•

Ridicarea gradului de civilizaţie şi al calităţii vieţii.

•

Creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei pietonale şi rutiere.

•

Creşterea gradului de securitate a cetăţenilor şi a comunităţilor locale.

•

Stimularea dezvoltării economico- sociale a localităţilor.

•

Eficientizarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a serviciului de iluminat public.

III. 4. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
Serviciul de transport public local, presupune atingerea următoarelor obiective generale:
•

Infiinţarea transportului public local în funcţie de solicitarea populaţiei.

•

Creşterea nivelului de trai prin promovarea unui serviciu de transport public
local de calitate şi eficient.

•

Asigurarea unor condiţii bune pentru transportul călătorilor, inclusiv asigurarea
unor facilităţi persoanelor cu dezabilităţi.

•

Utilizarea unor mijloace de transport în comun silenţioase şi cu un grad redus de
poluare.
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CAPITOLUL IV
SITUAŢIA EXISTENTĂ PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE
UTILITĂŢI PUBLICE (S.C.U.P.)
ÎN ORASUL PIATRA OLT
Organizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice (S.C.U.P.) în Orasul Piatra Olt, se
face de către administraţia publică locală. Acesteia, îi revine responsabilitatea conform Legii
51/2006, de a înfiinţa, organiza şi gestiona serviciile comunitare de utilităţi publice potrivit
hotărîrilor adoptate de consiliul local.
IV 1.SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ŞI EPURARE APE
UZATE
IV 1.1.INFRASTRUCTURA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ,CANALIZARE ŞI
EPURARE APE UZATE
A)Alimentarea cu apă potabilă
În prezent orasul Piatra Olt dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă constituit
din captare, aducţiune, rezervor de înmagazinare, staţie de pompare şi reţea de distribuţie.
Captarea este constituită din 4 puţuri forate, cu adâncimea medie de 120-150 m, amplasate
în 2 ramuri:
-

2 puturi – adancime 120 m

-

2 puturi – adancime 150 m

Conductele de aducţiune:
-

Conducta de PEHD Dn= 160, Lungime = 1,9 km

Complex de înmagazinare – pompare:
Sistemul de alimentare cu apă dispune de 1 rezervor cu o capacitate de 500 m 3 , în care
debuşează apa captată la fronturile de captare. Din aceste rezervoare apa este pompată în reţeaua
de distribuţie prin intermediul unei staţii de pompare.
Reţeaua de distribuţie
Reţeaua de distribuţie existentă, în lungime de 42,6 km, acoperă numai 97,81 % din
lungimea străzilor.
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Diametrele reţelei de distribuţie cuprinse între Dn = 40 mm şi Dn = 160 mm, materialul
fiind PEHD .
Situaţia privind alimentarea cu apă potabilă a orasului Piatra Olt este următoarea:
- număr de locuitori:

- 6642

- populaţia deservită:

- 4161

- procentul populaţiei deservite:

- 62,64%

- Sursa de alimentare:

- Foraje;

- volumul de apă potabilă
consumată:
- pierderi în reţea:

- 9265mc/lună
- 5%;

- gradul de contorizare al
populaţiei:
- preţul apei potabile:

- 99%;
- 2,85( lei/mc.);

B)Canalizarea şi epurarea apei menajere
Reţeaua de canalizare deserveste un numar de 9 strazi si anume: Str. Victoriei, Str.
Stadionului, Str.Parcului, Str. Florilor, Str.Trandafirilor, Str.Lamaitei, Str. Crizantemelor, Str.
Narciselor si Str. Armoniei.Conductele sunt din tuburi de beton cu diametrele de D= 300,D=500 si
D=1000. Situaţia privind reţeaua de canalizare a sistemului de epurare a apelor uzate din orasul
Piatra Olt se prezintă astfel:
- număr de locuitori:

- 6642

- populaţia conectată:

- 915

- procentul populaţiei racordate:

- 13,7 %;

- lungimea reţelei de canalizare:

- 3,33 km;

- tariful aplicat pentru canalizare:

- 0,67 ( lei/mc );

Analizînd datele de mai sus, se constată deficienţe majore cantitative şi calitative în ce
priveşte canalizarea şi epurarea apei menajere. Situaţia existentă corespunde parţial cerinţelor
impuse prin Directiva nr.91/271/CE, precum şi a condiţiilor de descărcare în mediul acvatic a
apelor uzate, stipulate în Hotărîrea Guvernului nr.188/2002 cu modificările şi completările
ulterioare.
IV 2. SEVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂŢII ŞI GESTIUNEA DEŞEURILOR
SOLIDE
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IV 2.1. SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂŢII
În orasul Piatra Olt, salubrizarea localităţii se realizează prin operatorul de salubritate SC.
SALUBRIS SRL. Slatina, în baza Contractului de servicii nr. 88 din 06.01.2010 şi prin Sectorul de
gospodarire comunala din cadrul Primăriei.
Dotarea Sectorului de gospodarire comunala din cadrul Primăriei orasului Piatra Olt se
prezintă astfel:
-

2 tractoare rutiere dotate cu o remorcă

-

5 persoane de deservire care asigură înclusiv maturatul stradal

Dupa infiintarea depozitului ecologic al judetului Olt, operatorul care va realiza serviciul
de colectare a deseurilor va fi desemnat de Consiliul Judetean Olt urmand sa inceteze contractul de
servicii .
În prezent sunt încheiate 70 de contracte de prestare a serviciului de salubrizare cu
gospodăriile particulare .
În orasul Piatra Olt gestionarea deşeurilor cuprinde următoarele activităţi:
a) colectarea deşeurilor,
b) transportul deşeurilor solide,
c) eliminarea prin depozitare a deşeurilor
Tarifele pentru serviciul public de salubrizare al orasului Piatra Olt, conform HG. Nr.4 din
29.01.2009 sunt cele de mai jos:
1
3

colectare, transport gunoi menajer la gospodării 2,20 lei
individuale – lei/pers./lună;
colectare, transport gunoi menajer, la agenţi economici 50 lei
şi instituţii - lei/mc;
IV 3. SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
IV 3.1. ORGANIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul public de iluminat este reglementat de Legea nr. 230 din iunie 2006 şi face parte
integrantă din infrastructura tehnico – edilitară a unităţilor administrativ teritoriale în conformitate
cu Legea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice nr.51 /2006 (Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.254 din 12 martie 2006.
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IV 3.2. INFRASTRUCTURA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Infrastructura serviciului de iluminat public este următoarea:
- copuri de iluminat

- 670 bucăţi;

IV 4. SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
IV 4.1. ORGANIZAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
Serviciul de transport public local este reglementat prin Legea nr. 92/2007.
Serviciile de transport public local include serviciile de transport public de
persoane, serviciile de transport public de mărfuri, precum şi alte servicii de transport
public.
Serviciile de transport public local se desfăşoară cu respectarea reglementărilor în
vigoare privind legalitatea transportului, condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor şi
de exploatare a infrastrurii, percum şi condiţiile privid siguranţa circulaţiei.

IV 4.2. INFRASTRUCTURA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
La ora actuală în orasul Piatra Olt serviciul de transport public local se realizeaza doar
pentru transport elevi cu 2 microbuze cu o capacitate de 19 persoane respectiv 17.
CAPITOLUL V
Fundamentarea strategiei privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice
V 1. NECESARUL DE INVESTIŢII PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR PROPUSE
Analizînd situaţia existentă a serviciilor publice în orasul Piatra Olt în contextul Strategiei
Naţionale şi a situaţiei României de nou membru al Uniunii Europene, se constată în mod
imperativ efectuarea unor investiţii mari la toate obietivele strategice. Necesarul de investiţii se
face pe baza propunerilor făcute de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei,
fundamentate prin studii de fezabilitate, aprobate prin hotărîri ale consiliului local şi proiecte de
execuţie.
Stabilirea necesarului de investiţii la nivelul localităţii cuprinde următoarele etape:
-

analiza situaţiei existente a serviciului comunitar,
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-

elaborarea şi aprobarea unei strategii locale proprii privind dezvoltarea
serviciului,

-

identificarea obiectivelor de investiţii necesare,

-

prioritizarea obiectivelor de investiţii,

-

identificarea resurselor financiare, materiale, umane,

-

elaborarea studiilor de fezabilitate de către instituţii specializate şi aprobarea
lor.

La analiza necesarului de investiţii se va ţine seama de planurile de implementare,
evaluările de costuri şi perioadele de execuţie, acceptate de Uniunea Europeană.
Fiecare autoritate a administraţiei publice locale cu concursul operatorilor din coordonare/
subordine are sarcina să elaboreze şi să aprobe un plan director pentru fiecare serviciu comunitar
de utilităţi publice. Planul director este în concordanţă cu Planul de dezvoltare economico social,
cu Planul de amenajare teritorială şi cu Planul de urbanism. Pe baza programului de investiţii şi a
priorităţilor identificate în planul director, fiecare administraţie publică locală identifică sursele de
finanţare pentru proiectele de investiţii publice.

V 2. NECESARUL DE INVESTITII PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI
CANALIZARE ÎN ORASUL PIATRA OLT
In cadrul proiectului „Ëxtindere si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa /apa uzata din
judetul Olt finantat prin programul POS Mediu – AXA PRIORITARĂ 1 - Extinderea şi
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată.
V.2.1.Programe prin care se vor realiza lucrari de alimentare cu apa si canalizare in orasul Piatra
Olt
SC. Compania de apa Oltul SA.Slatina va executa urmatoarele :
Imbunatatirea extragerii apei Piatra Olt: Construirea unei linii de transport in lungime de
10,1km de la campul de puturi Salcia din estul orasului Slatina prin Ganeasa catre Piatra Olt.
Beneficiarul este responsabil cu siguranta alimentarii pentru Piatra Olt, ca si pentru oricare alta
aglomerare, luand in considerare previziunile relevante ale legislatiei (obligatii conform
Contractului de Delegare). COR trebuie sa asigure siguranta alimentarii in aceasta zona de
deservire. Sursa de apa actuala (campul de puturi Piatra Olt) va fi mentinuta ca sursa de rezerva in
cazul in care sunt avarii la alimentarea cu apa potabila de la Slatina.
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Imbunatatire tratarii apei potabile:
Piatra Olt: Acest oras va fi legat de statia de tratare Salcia din Slatina. Analizele optiunilor au
dezvaluit ca cea mai favorabila alternativa pentru Piatra Olt consta in asigurarea unei conducte de
transport prin Ganeasa si Oltisoru (ambele sunt localizate in afara granitelor Piatra Olt) catre Piatra
Olt. In plus la localitatile din Piatra Olt (inclusiv Bistrita Noua) localitatile mentionate mai sus vor
beneficia de noua conducta de transport.
Cu privire la siguranta alimentarii trebuie mentionat ca analizele optiunilor au fost realizate pe
baza unei singure conducte de transport. Prevederea a doua conducte suplimentare va mari
siguranta alimentarii dar va creste costul acestei optiuni pana la un punct in care eliminarea totala a
amoniului pana la un punct (ex. in Piatra Olt) va deveni mai eficienta din punct de vedere al
costurilor. In acest caz localitatile mentionate mai sus nu vor beneficia de alimentare imbunatatita.
Imbunatatirea Distributiei Apei
Piatra Olt: In prezent, serviciile de apa sunt asigurate la 52% din locuitorii satului principal. Ele
se bazeaza pe o retea care este intr-o conditie acceptabila deoarece a fost recent reabilitata din alte
fonduri. Extinderea retelei are loc in primul rand in zona din Bistrita la aproximativ 4km distanta
cu o lungime totala a conductei de extindere de 10,3 km. In plus, in acest context, sunt propuse 240
de conexiuni ale caselor. Managementul retelei va fi imbunatatit cu instalarea apometrelor generale
si a vanelor de capat. Conexiunea catre Slatina este deja mentionata in cadrul componentei 2 de
mai sus –imbunatatirea tratarii apei.
Imbunatatirea Canalului Colector
Piatra Olt: Activitatile in sectorul de evacuare a apei uzate implica extinderea retelei pentru a
imbunatati rata scazuta de conectare de 30% din interiorul orasului Piatra Olt si doar de 16%
pentru intreaga aglomerare. Lungimea totala prevazuta este de 4,3 km suplimentar noii statii de
pompare.
Imbunatatirea tratarii apei uzate
Piatra Olt: Procesul ales pentru Piatra Olt este identic cu cel ales in Draganesti Olt. Procesul
necesita un decantor primar. RBC vor fi dispusi in 2 linii cu doar 2 RBC pe linie. Doua decantoare
circulare finale pentru decantarea finala inainte de eliberarea efluentului sunt prevazute precum si
2 bazine de depozitare a namolului aerat si 3 paturi de compostare a namolului.
V 3. Strategia serviciului de salubrizare a localităţilor şi gestiunea deşeurilor solide
V.3.1. NECESARUL DE INVESTITII PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE
Pentru eliminarea neajunsurilor constatate au fost propuse următoarele măsuri strategice:
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A) Organizarea colectării selective a deşeurilor.
B) Colectare şi transport de la ,,punctele de colectare ,, la depozitul ecologic judetean ”.
Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor trebuie să fie în concordanţă cu :
Directiva 1999/31 EC.
Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor
Planul National de Gestionare a Deseurilor, conform aprobarrii prin HG. nr 1470/2004
Planul de Implementare pentru Directiva 94/62/EC privind ambalajele si deseurile
provenite ambalaje, conform amendarii prin Directiva 2004/12/ec, iunie 2004
Planul de Implementare pentru Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor,
octombrie 2004
Tratatul de Aderare, si in particular Anexa VII care stabileste masurile tranzitionale agreate
de UE si Romania pentru aderarea sa la UE
Programul Operational Sectorial pentru Mediu 2007-2013, publicat in 2007
Planul Regional de Gestionare a Deseurilor solide conform Hotararii de Guvern nr.
1364/1499/2006
A) Organizarea colectării selective a deşeurilor în orasul Piatra Olt
În principiu punctele de colectare selectivă constau în platforme betonate. În aceste puncte
de colectare vor fi amplasate containerele de colectare de uz general şi de colectare selectivă.
Mărimea punctelor de colectare trebuie să fie cuprinsă între 8 m.p. şi 35 m.p. în funcţie de
mărimea zonei deservite. S-au stabilit la nivelul orasului Piatra Olt un numar de 60 de puncte de
colectare pentru deseuri reziduale si 48 puncte de colectare pentru deseuri din ambalaje.
B) Colectarea şi transportul deşeurilor
În conformitate cu Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, acestea pot fi:
-

deşeuri menajere,

-

deşeuri stradale,

-

deşeuri din construcţii şi demolări,

-

nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti,

-

deşeuri de ambalaje.

Pentru colectarea deşeurilor se propun următoarele moduri de înlăturare :


Pentru deşeurile menajere stradale, se prevede colectarea în containere şi
transportarea lor la depozitul ecologic.
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Pentru nămolurile de la staţiile de epurare se prevede deshidratarea şi
compostarea lor direct în cadrul staţiilor de epurare, după care, utilizarea
lor ca îngrşămînt organic simplu sau în amestec cu resturi vegetale.



Ambalajele ce fac obiectul colectării selective se adună în containere
speciale separat pentru fiecare tip de ambalaj.

Colectarea şi transportul deşeurilor trebuie făcută de către operatorul desemnat de Consiliul
Judetean Olt care este si proprietarul punctelor de colectare si a depozitelor de deseuri cu utilaje şi
maşini specifice (maşini de colectare cu compactor şi remorcă, maşini de colectare pentru
containere selective, încărcător frontal pentru platforme de compostare), la depozitul de transfer.
V 4. Strategia privind serviciul de iluminat public
V.4.1. NECESARUL DE INVESTITII PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
Principalele obiective investiţionale privind serviciul de iluminat public constau în:
- modernizarea /reabilitarea sistemului prin înlocuirea reţelelor

existente

necorespunzătoare,
-

reabilitarea reţelelor existente

la care unele componente pot fi reutilizate pentru

următorii 5 ani,
-

realizarea unei capacitati de producere a energiei electrice regenerabila pentru iluminat
public.

CAPITOLUL VI
ANALIZA INSTITUTIONALA A SERVICIILOR PUBLICE

Managementul serviciilor comunitare este reglementat prin Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr.51/2006, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind concesionarea
serviciilor şi Hotărîrea Guvernamentală nr.246/2006 referitoare la accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare.
Serviciile comunitare sînt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, se
înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărîrilor adoptate de către consiliile locale şi
de către asociaţiile de dezvoltare comunitare. Furnizarea, prestarea serviciilor comunitare de
utilităţi publice către populaţie se poate face prin:
-

gestiune directă – bazată pe darea în administrare către operatorii de drept public,
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-

gestiune indirectă (delegată) – bazată pe contracte de delegare a gestiunii, încheiate cu
operatorii cu capital mixt sau privat.

Întrucît autorităţile administraţiei publice locale deţin responsabilitatea privind serviciile
comunitare, trebuie să-şi fundamenteze politicile şi programele de dezvoltare în concordanţă cu
,,Strategia Naţională privind Accelerarea

Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utilităţi

Publice ,, , pe următoarele principii:
-

dezvoltarea serviciilor să se facă respectînd autonomia colectivităţilor locale,

-

să ducă la păstrarea coeziunii sociale,

-

apropierea serviciilor comunitare de utilităţi publice faţă de cerinţele populaţiei,

-

serviciile comunitare să prezinte o prioritate a autorităţilor administraţiei publice locale,

-

descentralizarea în domeniul serviciilor trebuie să respecte principiile de coerenţă şi
unitate de aplicare a politicilor publice în beneficiul cetăţenilor,

-

oferta serviciilor trebuie să se bazeze pe nevoile şi aşteptările colectivităţii.

Autorităţile administraţiei publice locale, trebuie să evite situaţiile negative prin
competenţă, ţinînd seama de:
-

apropierea serviciilor în raport cu utilizatorii,

-

asigurarea indicatorilor de performanţă privind calitatea, continuitatea, eficienţa
serviciilor furnizate /prestate,

-

posibilitatea ca operatorii însărcinaţi cu furnizarea/prestrea serviciilor să fie flexibili,
adaptabili,

-

complementaritatea în acţiunea autorităţilor centrale şi locale.

VI.1 ANALIZA INSTITUTIONALA A SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ,
CANALIZARE ŞI APE UZATE
În orasul Piatra Olt, S.C. Compania de Apa Olt S.A. Slatina, este operatorul care
gestionează atît serviciul de alimentare cu apă cît şi de canalizare prin contractul de concesiune nr.
26/18.04.2007, punctul de lucru al operatorului se află în Piatra Olt, str.Armoniei nr.14.
Compania de apa Oltul a fost infiintata prin Asociatia de dezvoltare Intercomunitara Oltul
asociere care a avut ca scop infiintarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea,
gestionarea in comun a serviciului de apa-canal-epurare si realizarea in comun a proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii aferente Serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul Judetului
Olt si furnizasrea in comun a Serviciilor, forma de gestiune fiind gestiunea delegata , ce se va
realiza in baza unuia sau mai multor Contracte de delegare a gestiunii Serviciilor pe termen lung,
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catre unul sau mai multi operatori conform Legii nr. 51/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare si ale legilor speciale, aplicabile..
VI.2. ANALIZA INSTITUTIONALA A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A LOCALITĂŢII
În orasul Piatra Olt, salubrizarea localităţii se realizează prin operatorul de salubritate SC.
SALUBRIS SRL. Slatina, în baza Contractului de servicii nr. 88 din 06.01.2010 şi prin Sectorul de
gospodarire comunala din cadrul Primăriei.
Dupa infiintarea depozitului ecologic al judetului Olt, operatorul care va realiza serviciul
de colectare a deseurilor va fi desemnat de Consiliul Judetean Olt urmand sa inceteze contractul de
servicii .
VI.3 ANALIZA INSTITUTIONALA A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
Serviciul de iluminat public este deservit de personalul din cadrul Sectorului de gospodarire
comunala .
VI.4 ANALIZA INSTITUTIONALA A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
Deservirea mijloacelor de transport se realizeaza cu personal angajat din cadrul Sectorului
de gospodarire comunala . Primaria orasului Piatra Olt poseda licenta de transport persoane .

CAPITOLUL VII
PROGRAME ŞI SURSE DE FINANŢARE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ
OBIECTIVELE PROPUSE
Serviciul de alimentare cu apa si canalizare
Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in orasul Piatra Olt se realizeaza de
Compania de Apa Oltul, concesionarul serviciului de alimentare cu apa din orasul Piatra
Olt.Lucrarile se vor realiza din fonduri derulate prin programul operational sectorial de mediu axa
1 În afară de fondurile provenite de la Uniunea Europeană se pot utiliza şi surse de finanţare de la:
-

bugetul de stat,

-

fondul de mediu,

-

instituţii financiar- bancare,

-

sectorul privat,

-

alte surse de finanţare.
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Salubrizare
Salubrizarea si gestionarea deseurilor in orasul Piatra Olt va fi o componenta a unui proiect
mai amplu Managementul integrat al deseurilor in judetul Olt finantat prin programul POS Mediu
Axa 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor
contaminate istoric”.
În afară de fondurile provenite de la Uniunea Europeană se pot utiliza şi surse de finanţare
de la:
-

bugetul de stat,

-

fondul de mediu,

-

instituţii financiar- bancare,

-

sectorul privat,

-

alte surse de finanţare.
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CAPITOLUL VIII
PLANUL DE MĂSURI LA STRATEGIA LOCALĂ PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

Nr.
Crt
.
0
1

Obiectiv

Activităţi

Rezultate
aşteptate

Indicatori de
performanţă

Termene

Responsabili
tăţi

1
OBIECTIVE
GENERALE

2

3

4

5

6

Semestrul I
2010

Biroul
Urbanism si
Amenajarea
Teritoriului

Creşterea nivelului de trai
al locuitorilor din orasul
Piatra Olt prin asigurarea
unor servicii comunitare
de utilitaţi publice la
standardele europene

Elaborarea şi aprobarea prin
HCL a ,Strategiilor locale
privind accelerarea
dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi
publice
Elaborarea şi aprobarea prin
HCL a strategiilor locale şi a
planurilor de implementare
aferente

Numărul de strategii
locale elaborate şi
aprobate de consiliul
local
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2

OBIECTIVE
SPECIFICE

2.1.

Dezvoltarea şi
modernizarea serviciului
de alimentare cu apă,
canalizare şi epurare ape
uzate

2.2.

Organizarea şi
modernizarea serviciului
de salubrizare a
localităţilor şi gestiunea
deşeurilor solide

Monitorizarea înfiinţării,
modernizării şi reabilitării
sistemului de alimentare cu
apă, canalizare şi epurare
ape uzate

Înfiinţarea şi dezvoltarea
sistemului de colectare
selectivă

Asigurarea cu
Numărul de locuitori
apă potabilă a
branşaţi la sistemul de
populaţiei şi
alimentare cu apă
păstrarea calităţii
potabilă şi canalizare
mediului

Asigurarea şi
menţinerea unui
habitat favorabil
vieţii prin
salubrizarea
localităţilor şi
gestiunea
deşeurilor solide

Gradul de acoperire a
serviciului de
salubrizare
Cantitatea de deşeuri
reciclate
Reducerea cantităţilor
de deşeuri eliminate
prin depozitare

Termen final
2012

Consiliul
local şi SC.
Compania de
apa Oltul SA.

Termen final
2013

Consiliul
local ,
Consiliul
Judetean Olt
si operatorul
de salubrizare
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CAPITOLUL IX
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI LOCALE
Conform HG. nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea
dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice , art. 6 alin.(3) in cazul comunelor si
oraselor sarcina monitorizarii, coordonarii si implementarii strategiilor locale privind accelerarea
dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, precum si a planurilor de implementare
aferente revine unitatilor judetene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati
publice, in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale vizate. Strategia locală
elaborată este supusă unor ajustări întrucît factorii interni şi externi pot determina schimbări în
cursul timpului, în special factorii financiari. În conformitate cu H.G. nr.246/2006, modificările
aduse strategiei locale vor fi comunicate Unităţii Judeţene de Monitorizare în maxim 30 de zile
după aprobarea acestora. Elaborarea strategiei privind accelerarea S.C.U.P. se dovedeşte a fi
necesară pentru absorbţia cît mai rapidă a fondurilor Structurale şi de Coeziune, în vederea
utilizării lor pentru investiţii durabile, ce duc la crearea unei calităţi mai bune a vieţii cetăţenilor.
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