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INTRODUCERE 
 

 

 Dezvoltarea durabilă poate fi privită ca o adaptare a societății și a economiei  la 

marile probleme cu care omenirea se confrunta în prezent: schimbările climatice, criza 

de apă, seceta, epuizarea unor resurse, deseurile, sărăcia, migrația, etc. Pentru 

prevenirea, anihilarea si eliminarea consecintelor acestora, dar și pentru asigurarea  

dezvoltarii economice sunt necesare inițierea și susținerea unor acțiuni concrete, 

sintezate in obiective specifice și măsurabile. 

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată 

de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru 

comun",  "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile 

prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface 

propriile nevoi". 

Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil 

pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om - 

mediu, fie ca e vorba de mediul înconjurător, mediul economic sau mediul social. Deși 

inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică determinată de 

intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă a mediului și căuta 

deci în primul rând prezervarea calității mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a 

extins asupra calității vieții în complexitatea sa, și sub aspect economic și social.  

Strategia de dezvoltare locală a comunei Letea Veche prezintă caracteristicile 

localității, o analiză amplă a resurselor și oportunităților comunei, prezentând astfel 

cadrul în care se va realiza progresul în urmatorii ani, în vederea îmbunătățirii calității 

vieții locuitorilor. 

Scopul Strategiei de Dezvoltare este de a determina direcțiile de dezvoltare, 

ritmul şi scara acestei dezvoltări, de a eficientiza activitatea autorităților publice locale 

în gestionarea problemelor comunei, în utilizarea resurselor financiare, de a promova 

localitatea, de a atrage fonduri externe (investiții, fonduri europene, alte fonduri) 

pentru a implementa proiectele investiționale planificate. 

Obiectivul Strategiei este de a oferi Consiliului Local şi Primăriei comunei 

Letea Veche un instrument metodologic şi legal, pe baza căruia acesta să poată 

structura şi planifica implementarea pachetului de politici, programe şi proiecte pe 

termen mediu. 

Beneficiarii Strategiei sunt locuitorii comunei, autoritățile administrației publice 

locale, societatea civilă și sectorul privat.  

Procesul de dezvoltare locală urmareste mai multe aspecte care îi pot conferi un 

caracter durabil, şi anume:  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisia_Mondial%C4%83_pentru_Mediu_%C8%99i_Dezvoltare&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Viitorul_nostru_comun&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Viitorul_nostru_comun&action=edit&redlink=1
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• creşterea eficienței activităților desfășurate de către membrii comunității care 

acționează pentru ridicarea calității vieții în comunitate; 

• creşterea şi punerea în valoare a capitalului social; 

• viabilitatea în timp a dezvoltării; 

• crearea unor capacități locale (umane, materiale, financiare, organizaționale);  

• modelarea atitudinilor (modul de raportare la comunitatea din care fac parte şi 

a rolului fiecaruia în dezvoltarea comunității). 

In vederea elaborării prezentei Strategii s-au folosit următoarele metode de 

studiu si de cercetare: 

 Colectare date prin observare directa  - vizite in teren in comuna Letea 

Veche pentru asigurarea unei abordari ancorate in realitate in procesul de elaborare a 

strategiei;  

 Colectare date prin cercetare sociologica; 

 Colectare date statistice prin achiziție de la instituții abilitate, precum 

Direcția Județeană de Statistică Bacău, Agenția pentru Protecția Mediului, Autoritatea 

de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial pentru Situații de Urgență, Oficiul 

Registrului  Comertului, Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, 

Inspectoratul Școlar Județean, etc;  

 Folosirea unor metode si instrumente de management si de analiza 

economica precum metoda de brainstorming, analiza SWOT si analiza Diagnostic in 

procesul de stabilire a directiilor de dezvoltare si a planului de actiuni pentru perioada 

2015-2020  

  Folosirea si studierea documentelor programatice precum 

Regulamentele comunitare privind fondurile structurale şi de coeziune: 

Programul Național de Dezvoltare Rurală, Programul Operațional  Regional, 

Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Sectorial Infrastructura 

de Mediu, Programul Operațional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul 

Operațional pentru Pescuit, Programul Operațional  Dezvoltarea Capacității 

Administrative, Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional pentru 

Asistență Tehnică,  Strategia de dezvoltare Regională Nord-Est, datele statistice 

disponibile in Recensamantul Populatiei si Locuintelor din 2011, in Recensamantul 

General Agricol din 2010 și în Anuarele Statistice ale județului Bacău pe ultimii 3 ani. 

La nivel european, orientarea strategică privind utilizarea fondurilor europene 

este dată de Cadrul Strategic Comun (CSC), care acoperă cele cinci mari fonduri 

europene:  

 Fondul European pentru Dezvoltare Regională,  

 Fondul Social European, 
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 Fondul de Coeziune,  

 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală,  

 Fondul European Maritim pentru Pescuit.  

Comisia a propus un regulament privind dispozițiile comune pentru toate cele 

cinci fonduri. Propunerea prevede o coordonare mult mai strânsă a fondurilor pentru a 

obține: 

 concentrarea resurselor asupra obiectivelor strategiei Europa 2020, prin 

intermediul unui set comun de obiective tematice la care fondurile vor contribui; 

  simplificare prin modalități de planificare și de punere în aplicare mai 

coerente; 

  o mai mare atenție acordată rezultatelor, prin intermediul unui cadru și a 

unei reserve de performanță;  

 armonizarea normelor de eligibilitate și extinderea opțiunilor simplificate în 

materie de costuri, pentru a reduce sarcina administrativă pentru beneficiari și 

autoritățile de management. 

 

Personalul implicat: 

 

Reprezentanții compartimentelor Unității Administrativ Teritoriale Letea Veche 

vor face toate demersurile necesare atingerii obiectivelor din Strategia de dezvoltare 

locala a comunei Letea Veche pe perioada 2015-2020. 

 

Compartiment Numele si prenumele 

PRIMAR DOCHIEI PETRU 

 

VICEPRIMAR IORGA DANIEL DUMITRU 

 

SECRETAR INTERIMAR 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC 

 

RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE 

 

Structura instituției pe compartimente: 

BĂBUȚĂ DANA CARMEN 

 

HOTEA VIOREL 

 

APOSTOLESCU ADINA ELENA  

  

COMPARTIMENT REGISTRUL 

AGRICOL 

BORȘ ELENA 

STANCIU GEORGETA 
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COMPARTIMENT ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ 

COMPARTIMENT RESURSE 

UMANE/ARHIVĂ 

COMPARTIMENT CONTABILITATE 

COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI 

TAXE LOCALE 

CIOCOIU GEANINA 

IACOB SIMONA 

PALL PETRONELA 

STANCIU IULIANA 

 

ȘUȘTAC FLORIN 

CHIRIAC MIHAELA 

FÎNARU CARMEN 

 

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ 

COMPARTIMENT JURIDIC 

COMPARTIMENT POLITIA LOCALĂ 

 

 

 

COMPARTIMENT URBANISM SI 

CADASTRU 

COMPARTIMENT  RECUPERARI 

CREANTE SI EXECUTARI SILITE 

COMPARTIMENT SITUATII DE 

URGENTA 

COMPARTIMENT DESERVIRE 

 

 

COMPARTIMENT BIBLIOTECĂ 

COLBU IRINA 

PODARU DAN ALEXANDRU 

HERMEZIU NICU 

BULIBAȘA STELIAN 

IACOB CRISTIN 

SANDULACHE ION 

POCOVNICU DOINA 

MINEA CONSTANTIN 

PANĂ FLORINA IULIANA 

 

MUNTEANU ION 

 

CIUCHE VASILE 

STANCIU RODICA 

BULIBASA GHEORGHE 

BULIBAȘA DORINA 
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1.1 Așezare geografică  

 

Comuna Letea Veche este așezată în partea de est a județului, imediat la est de 

municipiul Bacău, pe malul drept al Siretului și pe cel stâng al Bistriței, la confluența 

între cele două râuri, cu o suprafață totală inventariată de 4250 ha. Este traversată de 

șoseaua națională DN2F, care leagă Bacău de Vaslui, la Holt, din acest drum se 

ramifică șoseaua județeană DJ207F, care o leagă spre nord de Săucești și Itești (unde 

se termină în DN2). O altă șosea județeană ce traversează comuna este DJ207G, care o 

leagă spre nord și est de Bacău (unde se termină la ambele capete în același DN2). 

 

 
Amplasarea în cadrul județului Bacău 

 

 

Teritoriul comunei se învecinează în partea de nord cu comuna Săuceşti, la sud-

est cu comuna Tamaşi, la est cu comuna Buhoci, la sud-vest are vecin comuna Nicolae 

Bălcescu, iar la vest oraşul Bacău și este compusă din 5 sate componente: Letea 

Veche, Ruși-Ciutea, Holt, Radomirești și Siretu. 

 

1.2 Suprafața 

Ca mărime, comuna Letea Veche se încadrează în categoria localitatilor mici, 

suprafața totală a comunei măsurând 4250 ha (sau 42,5 km2), iar utilizarea terenurilor 

se prezintă conform tabelului de mai jos: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Siret
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bistri%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/DN2F
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vaslui
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83uce%C8%99ti,_Bac%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ite%C8%99ti,_Bac%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/DN2
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UTILIZAREA TERENURILOR 

Categorii de folosinta Extravilan Intravilan  Total  Din total 

(%) 

Agricol Arabil 2799,00 402,00 3201,00 75,32% 

Pășuni, 

fânețe 

402,00 0,00 402,00 9,46% 

Vii 0,00 7,00 7,00 0,16% 

Livezi 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Neagricol Păduri 1,00 0,00 1,00 0,02% 

Ape 421,00 0,00 421,00 9,91% 

Căi de 

comunicații 

24,10 32,90 57,00 1,34% 

Curți, 

construcții 

106,90 375,10 482,00 11,34% 

Neproductiv 88,00 0,00 88,00 2,07% 

Total 3440,00 810,00 4250,00 100,00% 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor transmise la Institutul de Statistica Bacău în anul 2013 

 

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor 

din anul 2011, în comuna Letea Veche  existau 1.937 de gospodării și 2.378 de clădiri 

din care 2.378 erau cu locuințe.  Locuințele convenționale sunt în număr de 2.393, din 

care 99,8% (2.389 locuințe) sunt în proprietate privată, 0,1% (3 locuințe) sunt în 

proprietatea statului, iar 1 locuințe convenționale aparțin cultelor religioase. 

 

1.3  Istoria comunei Letea Veche 

Primele date legate de comuna Letea-Veche le găsim în anul 1881, într-o adresă 

din partea Şcolii Primare din Letea-Veche către inspectoratul Plăşii Bistriţa de Jos, 

prin care se aduce la cunoştinţă organelor superioare faptul că, din satul Letea-Veche 

frecventau cursurile şcolii un nr. de 11 elevi, la Ruşi-Ciutea un număr de 16 elevi, la 

şcoala din satul Radomireşti - 6 elevi, iar la şcoala Holt - 21 de copii. 

După cum spun bătrânii, satul Letea-Veche a luat fiinţă cam prin 1870, când în 

depresiunea dintre râurile Siret şi Bistriţa au venit cu oile la iernat nişte ciobani din 

localitatea Letca-Veche din Ardeal (actual jud. Covasna) s-au stabilit cu timpul aici şi 

şi-au întemeiat familii. Această aşezare a luat denumirea de Letea-Veche, denumire 

asemănătoare cu cea din Ardeal, cu o populatie de 2926 locuitori. 

Despre existenţa celorlalte sate există date mai vechi. Câteva hărţi atestă existenţa 

satului Ruşi-Ciutea din 1867, imediat după reforma domnitorului Alexandru Ioan 

Cuza. 
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 Ruşi-Ciutea aşezare situată pe malul stâng al Bistriţei, actualmente cu o 

populaţie de 522 locuitori are o vechime mai mare decât satul Letea-Veche. 

Pământurile din acest sat erau stăpânite de o boieroaică, pe nume Ciuta. Aceasta a adus 

să-i lucreze terenurile nişte ruşi rămaşi în ţară de la războiul din 1828-1830, cu timpul 

aşezarea nou înfiinţată a fost denumită Ruşi-Ciutea. Până în 1830 a fost comună cu 

primărie proprie, aparţinând Plasei Bistriţa de Jos ca şi Letea-veche. 

În continuarea satului Ruşi–Ciutea se află satul Siretu, fost Fundu lui Bogdan. 

Despre întemeierea acestui sat există o legendă, se spune că Bogdan, fiul lui Ştefan cel 

Mare, plecat fiind la o vânătoare, s-a rătăcit în desişul luncii de la vărsarea Bistriţei în 

Siret. De atunci acest loc a căpătat denumirea  de ”Fundu lui Bogdan”, denumire ce s-a 

păstrat până în 1969, când satul a primit denumirea de Siretu, iar în prezent această 

localitate numără 510 locuitori. 

Holt -  localitate situată în partea de nord-est a comunei Letea-Veche, lângă 

şoseaua Calea Bârladului, pe malul drept al Siretului, actualmente cu un număr de 

1555 locuitori este atestat în documente din anul 1879. Despre satul Holt se spune că 

la origine locuitorii acestei aşezări sunt ruşi rămaşi din timpul războiului de 

independenţă pe aceste meleaguri, dând naştere localităţii Holt. Până în anul 1950 

acest sat aparţinea comunei Săuceşti, ulterior a trecut la comuna Letea-Veche. 

Radomireşti - sat mai mic cu o populaţie actuală de 304 locuitori, situat în estul 

comunei Letea-Veche, la sud de satul Holt, pe malul drept al Siretului este atestat ca 

localitate din 1867. O familie de boieri pe nume Radu stăpânea terenurile arabile. Satul 

s-a numit Radomireşti după denumirea boierilor. Evoluţia societăţii româneşti, 

dezvoltarea legăturilor economice, comerciale, evenimentele după actul unirii din 1859 

au avut o influenţă nemijlocită şi asupra comunei Letea-Veche. S-a înfiinţat în fiecare 

sat câte o şcoală primară, învăţământul se preda în limba română. Ocupaţia de bază a 

locuitorilor este, încă, agricultura. 

Astăzi, asemenea tuturor satelor noastre această comună a cunoscut o însemnată 

dezvoltare din punct de vedere economic, social şi cultural. De-a lungul timpului 

comuna Letea-Veche şi-a pus în aplicare planul de sistematizare urmărind 

concentrarea aşezărilor şi vetrelor satelor, dezvoltarea centrelor civice prin construirea 

diferitelor unităţi publice. 
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Sursa: Google Earth 

 

1.4 Resurse naturale 

 1.4.1  Clima 

Zona comunei este Letea Veche se încadrează într-un climat temperat 

continental moderat cu influențe locale, cu ierni aspre și veri călduroase.Temperatura 

medie anuală pe teritoriul comunei este de 9,2 C. Iarna masele de aer continental rece 

din nord-est sunt însoțite  de termperaturi de -4,1 C, având unele abateri mari, în 

special în ultimii ani de până la -25,2 C. În timpul verii se înregistrează abateri de la 

media multianuală de până la +21,2 C, ajungând uneori la +40 C. 

Numărul zilelor de vară este relativ redus -86 zile cu temperaturi de +25C. 

Numărul mediu al zilelor cu îngheț este de 126/an. 

Se înregistrează vânturi,în lungul văii Siretului, pe direcția nord-sud, combinate 

uneori cu curenți descendenți de pe versanții subcarpatici cu direcțiile nord-vest/sud-

est. 

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 542 mm/an, cu un maxim în 

lunile mai-august și minim în intervalul decembrie-martie, presiunea atmosferică este 

de 750 mmHg. Iarna viteza vântului poate depăși 70 km/h, viteza medie fiind de 6 m/s. 

 

1.4.2 Relieful 

Relieful acestei comune este alcătuit din şes, în care predomină terenul arabil, 

favorabil agriculturii, luncile celor două râuri Bistriţa şi Siretul. În partea de nord a 
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comunei se află şoseaua naţională care uneşte municipiul Bacău cu restul judeţului iar 

satul Letea-Veche este străbătut de la nord la sud de DC 87. Formele de relief distincte 

sunt Lunca Siretului şi Bistriţei, terasele acestora. Declivitatea terenului este foarte 

redusă. 

 

1.4.3 Hidrologia 

Teritoriul comunei Letea-Veche face parte din bazinul hidrografic al Siretului şi 

al Bistriţei. Siretul este aproape în totalitate regularizat, dar la confluenţa Bistriţei cu 

Siretul există pericolul de inundaţii în perioadele de viituri. Adâncimea pânzei freatice 

pe platouri se află sub 40 m. În văi, apa freatică se află la 6,00-7,00 m adâncime. În 

general calitatea apei este bună, având un procent corespunzător de săruri şi un grad 

ridicat de potabilitate. 

 

1.4.4 Flora si fauna 

Letea Veche este o comună de ses cu flora și fauna specifică climatului temperat 

continental. Astfel flora este alcătuită în principal de arbori (tei, salcie, plopi, salcam), 

pomi fructiferi (pruni, caiși, meri, peri, cireși, etc) și arbuști (prunul sălbatic, măceșul, 

porumbarul, măceșul pitic), flori viu colorate și bogate (mușețel, mac, trandafiri, 

albăstrele, margarete). 

 Predominã specii de ierburi printre care își fac loc: trifoiul sălbatic, măzărichea, 

păpădia, coada șoricelui, laptele câinelui, traista ciobanului. Printre ierburi cresc: 

menta, sânzienele, pătlagina, măcrișul, scaieții. Pe șanțuri nu lipsesc cucuta, urzicile, 

iar pe locurile bătătorite pe lângă drum troscotul și loboda. In culturile agricole 

nelucrate la timp se desfatã: costreiul, mohorul, palamida, rãpita salbaticã, susaiul, 

volbura, lãptuca, macul, albastrița. Mecanizarea lucrărilor agricole, ierbicidarea și 

chimizarea, îngustarea spațiilor necultivate vor încheia existența acestor plante care 

sărăcesc pãmântul. 

Ca urmare a extinderii culturilor, fauna care a existat pe teritoriul comunei este 

în continuã scădere împuținându-se atât speciile cât si numãrul lor. Lucrările mecanice 

agricole au dus la scãderea numãrului iepurilor. Dintre animalele pãgubitoare se 

mențin vulpile, aricii, cârtițile. Păsările cãlãtoare care staționeazã vara la noi sunt: 

 ciocârlia pe terenurile de culturã 

  graurii, cucii, pupăzele și porumbelul sălbatic prin livezi 

 barza, prepelita - în preajma bălților 

 rândunica pe lângã casele oamenilor. 

De asemenea în timpul iernii pe "Balta Albastra" poposesc cârduri de rațe 

sălbatice pentru a ierna. 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETEA VECHE 

14 
          Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 a comunei Letea Veche, județul Bacău 

 
         

1.5  ANALIZA  SWOT  A CADRULUI NATURAL 

Puncte tari Puncte slabe 

 

- Poziția geografică foarte buna, 

limitrofă municipiului Bacău; 

- Gradul ridicat de potabilitate al apei; 

- Relieful este alcătuit din şes, în care 

predomină terenul arabil și este favorabil 

agriculturii. 

- Existenta unor obiective turistice. 

 

 

- Deficitul de umiditate manifestat 

frecvent în lunile iulie, august şi 

septembrie este dăunător culturii de 

porumb. 

Oportunități Amenințări 

- Descoperirea unor zăcăminte de gaze 

naturale; 

- Exploatarea cadrului natural din punct 

de vedere turistic. 

- Existența a două drumuri județene ce 

traversează comuna Letea Veche 

(DJ207F si DJ207G); 

- Este traversată de șoseaua 

națională DN2F, care leagă Bacăul 

de Vaslui, la Holt, din acest drum se 

ramifică șoseaua județeană DJ207F, care 

o leagă spre nord de Săucești și Itești. 

- Resurse de subsol epuizabile; 

- Nerespectarea principiului exploatării 

durabile a resurselor naturale poate 

conduce la declanșarea unor 

dezechilibre majore in ecosistem. 

 

 

 

 

2.1   Populația 

 La Recensămâtul din anul 2002, populația comunei  Letea Veche număra 

4954 locuitori. Conform Recensământului Populației si Locuințelor din anul 2011 s-a 

înregistrat un număr de 5817 persoane, o creștere față de 2002 cu 863 persoane. Din 

totalul populației stabile, majoritatea este deținută de populația de sex feminin, aceasta 

numărând 2922 de persoane, cu 5,46% mai mult față de populația de gen masculin, 

care numără 2895 persoane. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/DN2F
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vaslui
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_S%C4%83uce%C8%99ti,_Bac%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ite%C8%99ti,_Bac%C4%83u
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Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 

2011, www.recensamantromania.ro/rezultate  

  

 Densitatea populației - reprezintă numărul de persoane pe unitate de 

suprafață, măsurându-se în general în persoane pe kilometru pătrat, obținându-se prin 

împărțirea numărului de locuitori la suprafață în kilometri pătrați. Astfel, cu o 

populație de 5817 locuitori si cu o suprafață de 42,50 km2, în comuna Letea Veche 

rezultă o densitate a populației de 136 locuitori/km2. 

 

 2.1.1  Repartizarea locuitorilor în funcție de zona 

 În ceea ce privește repartiția locuitorilor pe sate, situația se prezinta conform 

tabelului de mai jos, înregistrându-se creșteri a numărului locuitorilor  în toate cele 5 

sate componente. 

 

Repartiția locuitorilor pe localități 

 2002 2011 

Total comuna Letea 

Veche 

4954 5817 

Sat Letea Veche 2394 2926 

Sat Holt 1434 1555 

Sat Radomirești 226 304 

Sat Ruși-Ciutea 441 522 

Sat Siretu 459 510 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 

2011 

50,23%44,77%

Structura populatiei pe sexe

Feminin

Masculin

http://www.recensamantromania.ro/rezultate
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 În anul 2011 s-a înregistrat o crestere a populației comunei Letea  Veche cu 

14,84%.  Există documente statistice cu privire la populatia stabilă la 1 iulie 2013, 

respectiv un număr de 7053 persoane, menționăm faptul că populația estimată  la 1 

iulie 2013 a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date 

administrative pentru migrația externă. 

  

 Conform Raportului de cercetare realizat în urma anchetei aplicată 

populatiei comunei Letea Veche și întocmit de către SC ANDERSSEN 

CONSULTING GRUP SRL, distributia populatiei in functie de zona, se prezintă 

astfel: 

 

 
Sursa: Raport de cercetare – SC ANDERSSEN CONSULTING GROUP SRL 

  

 Chestionarul pentru studiul populației a fost aplicat în fiecare sat din comuna 

Letea Veche. Numărul de chestionare aplicate la nivelul fiecărui sat a fost direct 

proporțional cu efectivul populației. Astfel, în satul Letea Veche au fost aplicate cele 

mai multe chestionare, 52,2%, iar restul chestionarelor au fost aplicate în satele Holt 

(26,1%), Ruși-Ciutea (8,7%), Siretu(8,7%) și Radomirești (4,3%). 

 

2.1.2  Distribuția locuitorilor după vechimea stabilirii în comună 

Rezultatele studiului privind repartizarea populației după vechimea stabilirii 

în comuna Letea Veche arată că populația care locuiește de mai mult de 60 de ani în 

comună înregistrează cea mai ridicată pondere (32,9%). Persoanele stabilite de 20-40 

ani în comună înregistrează o pondere de 21,1%. Cea mai mica pondere se evidențiază 

în rândul persoanelor stabilite în comuna Letea Veche de 41-60 ani (19,9%). 

Radomirești
4.3% Siretu 8.7%

Ruși-Ciutea 8.7%

Holt 26,1%

Letea Veche
52.2%

Distribuția populației în funcție de zonă
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Sursa: Raport de cercetare – SC ANDERSSEN CONSULTING GROUP SRL 

 

 

2.1.3  Distribuția locuitorilor după starea civilă 

 După starea civilă, în comuna Letea Veche sunt înregistrate mai multe 

persoane căsătorite, respectiv o pondere de 58,11% din totalul populației, iar rata 

divorțurilor fiind de 4% din totalul populației. De remarcat este rata foarte mare a 

văduvelor, cu 276 de persoane mai mult decât persoanele văduve de sex masculin. 

 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, 

www.recensamantromania.ro/rezultate  

 

2.1.4   Distribuția locuitorilor după studiile absolvite 

 Conform datelor statistice, ultimul nivel de studii absolvit de locuitorii 

comunei (26,8%) au terminat școala de ucenici/profesională/post-liceal și de maiștri. 

Între 41-60 ani; 
19,9%

Între 20-40 ani; 
21,1%

Mai puțin de 20 
ani; 26,1%

Mai mult de 60 
ani; 32,9%

Distribuția populației după vechimea stabilirii în 
comună

Necăsătorit(ă) Căsătorit(ă) Vaduv(ă) Divorțat(ă)

Ambele sexe 2124 2947 512 233

Masculin 1190 1472 118 115

Feminin 934 1475 394 118

0

500
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3500

Starea civilă a populației

http://www.recensamantromania.ro/rezultate
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Următoarea pondere se înregistrează în rândul celor care au terminat gimnaziul 

(clasele V-VIII) 24,7%. 

 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, 

www.recensamantromania.ro/rezultate 

 

  2.1.5 Distribuția locuitorilor după limba maternă și după etnie 

 În funcție de limba maternă vorbită de populația stabilă, majoritatea este 

vorbitoare de limba română, respectiv un procent de 94%, iar restul de 6% alte limbi. 

Aproximativ aceleași proporții păstrându-se și în structura populației pe etnii, conform 

figurilor de mai jos: 

 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, 

www.recensamantromania.ro/rezultate 

1.9%

9.0%

18.4%

19.4%

24.7%

26.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

Fără  școală absolvită

Studii universitare

Școala primară

Liceu

Gimnaziu

Ucenici/profesională/post-liceală si maiștri

Distribuția populației după studiile absolvite

94,09%

0,07% 5,81%

Structura populației după 
limba maternă

Română

Italiană

Informatie
indisponibilă 94%

0,06% 5,93%

Structura populației 
după etnie

Români

Italieni

Altă etnie

http://www.recensamantromania.ro/rezultate
http://www.recensamantromania.ro/rezultate
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2.1.6 Distribuția locuitorilor după religie 

 Din punct de vedere confesional, majoritatea populației este de religie 

ortodoxă, cu o pondere de 89,26%. În comună există și minorități religioase, printre 

care, printre care, cu cei mai mulți adepți se numără religiile: romano-catolică – 

2,84%,  penticostală – 1,31% și creștină după Evanghelie – 0,48%. 

  

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, 

www.recensamantromania.ro/rezultate 

  

 

 2.1.7  Repartizarea populației după nivelul venitului 

 Indiferent de sursa de proveniență a veniturilor din gospodăriile localnicilor de 

pe teritoriul comunei Letea Veche, cei mai multi apreciază nivelul venitului lunar ca 

fiind cuprins între 501-1000 lei (39,1%). 

 

 

 O pondere ridicată o înregistrează si localnicii cu venituri de peste 1500 lei 

(23,6%), iar nivelul mediu al venitului localnicilor din comuna Letea Vechet este de 

1164 lei. 
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Sursa: Raport de cercetare – SC ANDERSSEN CONSULTING GROUP SRL 

  

 Cea mai mica pondere o înregistrează respondenții cu un nivel lunar mai mic 

de 250 lei (7,5%). 

  

 2.1.8  Migrația populației  

 În ceea ce privește migrația populației, conform datelor preliminare ale 

Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011, s-au consemnat 5412 

persoane prezente  și 79 persoane temporar absente, din care plecate în țară 18 

persoane, iar 61 persoane plecate în străinătate. 

 Dintre persoanele plecate pentru o perioadă îndelungată (482 de persoane), 

cele mai multe  (450 de persoane) sunt plecate în străinătate. 

 În categoria persoanelor temporar prezente se înscriu 53 de persoane. 

 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, 

www.recensamantromania.ro/rezultate 
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http://www.recensamantromania.ro/rezultate
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 2.1.9  Mișcarea naturală a populației  

 Sporul natural al unei localități raportat la o anumită perioadă, ca valori 

absolute, reprezintă diferența dintre numarul născuților-vii si numărul decedaților în 

perioada de referință. 

 
Sursa: Date transmise la INSSE de către UAT Letea Veche prin Compartimentul Stare 

Civilă și Asistență socială 

  

  

 Calculând media sporului natural în ultimii doi ani (2013-2014) cu 

informații disponibile, în comuna Letea Veche rezultă un spor pozitiv de +21,  ceea ce 

înseamnă o tendință de progres pentru numărul total de locuitori ai comunei. 

 

 

 2.1.10 Distribuția populatiei pe categorii de vârsta și populația activă  

 Conform rezultatelor obținute în urma studiului asupra opiniei populației se 

observă că, în comuna Letea Veche, predomină populația cu vârsta între 35-44 ani 

(17,1%). Populatie majoritar tânără (52% sub 45 ani). 
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Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, 

www.recensamantromania.ro/rezultate 

  

 În  cazul prezentei analize, populația activă din punct de vedere economic a 

fost calculată între grupele de vârstă 15 și 65 ani. În comuna Letea Veche, conform 

structurii populației  pe grupe de vârstă, populația activă reprezinta aproximativ 65%. 

  

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor  de la Direcția Județeană de Statistică Bacău, Fișa localității, 

http://statistici.insse.ro/ 
 

 2.1.11  Forța de muncă 

 În ceea ce privește forța de muncă din comuna Letea Veche, în anul 2013 au 

fost înregistrați un număr mediu de  561 salariați, reprezentând 7,95% din totalul 
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populației stabile (7053 locuitori la 1 iulie 2013 – comunicat de Direcția Județeană de 

Statistică Bacău). 

 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, 

www.recensamantromania.ro/rezultate 

 

 Cu privire la evoluția forței de muncă, anul 2011 a înregistrat o creștere a 

numărului de salariați cu 44%, iar în anul 2012 a înregistrat o scădere a numărului de 

salariați cu 1,48% față de anul 2011. 

 Populația trebuie stimulată pentru a rămâne și a munci și/sau investi pe raza 

comunei, prin implementarea unor programe de calificare și dezvoltare profesională. 

Astfel, sporul natural ar putea crește mai mult, iar rata șomajului să scadă.  

 

2.2 Analiza SWOT a demografiei 

Puncte tari Puncte slabe 

 

- Populatie majoritar tânără (52% sub 

45 ani); 

- Echilibru relativ între populația 

feminină și masculină. 

- Creșterea populației în ultimii ani; 

- Peste jumătate din populația totală a 

comunei se încadrează în categoria 

 

- Plecarea pentru o perioadă îndelungata 

a persoanelor din comună în căutarea 

unui loc de muncă în țară sau în 

străinătate; 

- Implicarea slabă a societății civile în 

problemele comunității. 

- Nivelul venitului mediu al localnicilor 
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populației active; 

- Creșterea sporului natural, ceea ce 

înseamnă o tendință de progres pentru 

numărul total de locuitori ai comunei. 

comunei Letea Veche este  prea mic 

(1164 lei). 

Oportunități Amenințări 

-  Crearea unor asociații sau ONG-uri 

care să aibă ca scop dezvoltarea 

durabilă a comunei Letea Veche; 

- Posibilitatea accesării de fonduri 

europene pentru creșterea calității 

vieții comunei Letea Veche 

 

-  Creșterea numărului de persoane care 

nu au un loc de munca si creșterea 

sărăciei. 

- Scăderea demografică. 

 

 

 

Dominantele economiei comunei Letea Veche sunt agricultura cerealieră (grâu, 

secară, porumb), creșterea animalelor și a păsărilor. La acestea se adaugă exploatările 

de materii prime și mica industrie prelucrătoare.  

Deşi economia comunei este una predominant agrară, în ultima perioadă 

sectorul economic secundar şi terţiar au avut evoluţii ascendente. 

Funcțiile economice și sociale din teritoriul comunei Letea Veche  sunt date de:  

 Poziția față de municipiul Bacău 

  Cadrul natural  

 Resursele solului  

 Fond agricol  

 Resurse ale subsolului - materiale de construcții  

 

 

3.1 Investiții existente 

Analizând baza de date disponibilă pe site-ul www.apdrp.ro  și Rapoartele de 

selecție a proiectelor finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 

(PNDR) 2007-2014, la nivelul comunei Letea Veche, județul Bacău, au fost depuse 5 

proiecte, respectiv 

 

 

 

:  
 

http://www.apdrp.ro/
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LISTA AGENTILOR ECONOMICI AGRICOLI SI NON AGRICOLI CARE AU 

OBTINUT FONDURI EUROPENE  

Nr

. 

crt

. 

DENUMIRE 

AGENT 

ECONOMIC 

DENUMIRE 

PROIECT 

TIP 

MASURA  

/PROGRAM 

NR. 

CONTR. 

FINANTA

RE 

VAL. 

TOTAL

A A  

PROIEC

TULUI 

LEI 

VAL. 

ELIGIBI

LA A  

PROIEC

TULUI 

LEI 

VALOA

REA 

ELIGIBI

LA A  

PROIEC

TULUI 

EURO 

STAD

IU 

PROI

ECT 

1 SC NOVA 

CEREALIS 

SRL 

„Modernizare 

ferma din 

comuna Letea 

Veche, judetul 

Bacau" 

121-FEADR C121v021

21040003

9/27.03.20

14 

1.004.513 810.091 181.900 

F
IN

A
L

IZ
A

T
 

2 SC 

CROPLAND 

SRL 

„Investitie in 

sistem de 

irigat" 

121-FEADR C121v021

21040003

8/14.03.20

14 

713.426 583.408 131.000 

F
IN

A
L

IZ
A

T
 

3 SC 

MOLDOGLA

SS SRL 

„Implementare

a unui produs 

inovativ in 

cadrul firmei 

MOLDOGLA

SS – geam 

izolant de 

siguranta /GIS" 

POSCCE-

A2-O233-

2011-1 

539/28.08.

2013 

4.219.032 3.395.720 765.664 

F
IN

A
L

IZ
A

T
 

4 SC 

HORTISEM 

SRL 

„Infiintare 

depozit de 

cereale in 

localitatea 

Rusi-Ciutea, 

com. Letea 

Veche, jud. 

Bacau" 

123-FEADR C1230111

10400003/

23.01.201

2 

533.100 533.100 123.761 

F
IN

A
L

IZ
A

T
 

5 SC TAVIAS 

SRL 

„Infiintare 

depozit de 

cereale in 

localitatea 

Rusi-Ciutea, 

com. Letea 

Veche, jud. 

Bacau" 

3.4-FEADR 3.4030351

0400245/1

2.01.2007 

704.980 704.980 160.223 

F
IN

A
L

IZ
A

T
 

 TOTAL    6.470.071 5.322.319 1.362.548  

Sursa: www.apdrp.ro, Secțiunea – Rapoarte de evaluare 

 

 

http://www.apdrp.ro/
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Locuitorii din comuna Letea Veche nu au dovedit un apetit deosebit pentru 

investițiile în producția agricolă și în dezvoltarea activităților non-agricole, realizate 

prin intermediul Măsurii 121 (Modernizarea exploataţiilor agricole), Măsurii 123 

( Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere),   Măsurii 312 (Sprijin 

pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi) și  Măsurii 322 (Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia 

rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale) din cadrul PNDR. În acest sens, în 

ultimii 3 ani a fost depuse și aprobate 2 proiecte pe M121 și aprobate spre finanțare și 

2 proiecte pe M123 au fost declarate eligibile și selectate pentru finanțare. 

Industria comunei Letea Veche se împarte în câteva sectoare principale, astfel: 

agricultură, mica industrie prelucrătoare, comerț, transport și depozitare, activități 

profesionale și științifice, hoteluri și restaurante, construcții. Conform datelor furnizate 

de Oficiul Național al Registrului Comerțului Bacău, la data de 31.12.2013 reiese ca în 

comuna Letea Veche își desfășurau activitatea 393 agenți economici, din care: 269 

societăți comerciale și 124 persoane fizice autorizate/întreprinderi 

individuale/întreprinderi familiale. Totalul cifrei de afaceri a comunei Letea Veche 

înregistrată la 31.12.2013 este de 78.724.515 lei, iar numărul total de angajati este de  

476. 
Astfel, în urma analizei domeniului de activitate al firmelor înregistrate în 

comună, după codul CAEN principal, s-a constatat faptul că, din cei  393  agenți 

economici, cea mai mare parte din aceștia activează în sectorul comerț, construcții, 

industria prelucrătoare, transporturi rutiere de mărfuri, agricultură și diverse servicii.  

Analizând cei  393  agenți economici sunt localizați  pe teritoriul comunei Letea 

Veche astfel: 

 Letea Veche – 276;  

 Holt – 3; 

 Radomirești – 15; 

 Siretu – 10; 

 Ruși-Ciutea – 29. 

Din punct de vedere al încadrării în categoria IMM (Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii), situația la nivelul comunei Letea Veche se prezintă astfel: 

 2 societăți se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii (50 – 249 

salariați). Din această categorie o societate își desfășoară activitatea în domeniul 

comerț și activități profesionale. 

 7 societăți se încadrează în categoria întreprinderilor mici (10 – 49 salariați). Din 

această categorie două societăți își desfășoară activitatea în domeniul industria 

prelucrătoare, o societate în transport, una în construcții și una în colectarea 

deșeurilor nepericuloase.  

 384 de agenți economici se încadrează în categoria microîntreprinderilor (0-9 

salariați).  
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3.2 Industrie și servicii 

Ramurile industriale reprezentative din comuna Letea Veche sunt:  

 Pe primul loc se situează activitatea de “Comerț” care deţine o pondere de 

55,42%  din totalul cifrei de afaceri a comunei Letea Veche. În acest sector îşi 

desfășoară activitatea 146 societăți care au înregistrat la 31.12.2013 o cifră de afaceri 

de 43.630.944 lei cu 192 angajaţi. 
 

Top 5 firme care desfăşoară activitatea de „Comerț” în comuna Letea Veche - 

anul 2013 

Nr. 

crt. 

Denumire firmă Cod 

CAEN 

Salariați Cifra de 

afaceri  

- Lei -  

Profit net 

- Lei - 

1. SC BRONX EXIM SRL 4639 70 20.945.760 11.931.705 

2. SC SCORPION 

INTERNATIONAL SRL 

4531 10 2.974.927 35.286 

3. SC DAREX SRL 4631 8 2.206.698 40.571 

4. SC BLANDIANA COM 

SRL 

4719 6 292.662 39.868 

5. SC MATA ILARI PREST 

SRL 

4520 6 576.214 14.942 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Bacău 
  

Domeniul “Construcții” deține o pondere de 4,30% din totalul cifrei de afaceri a 

comunei Letea Veche. În acest domeniu îşi desfășoară activitatea 44 societăți care au 

înregistrat la 31.12.2013 o cifră de afaceri de 3.381.359 lei cu 64 angajaţi. 

 

Top 5 firme care desfăşoară activitatea de „Construcíi” în comuna Letea Veche - 

anul 2013 

Nr. 

crt. 

Denumire firmă Cod 

CAEN 

Salariați Cifra de 

afaceri  

- Lei -  

Profit net 

- Lei - 

1. SC GABPREST SRL 4120 9 1.199.131 -134.333 

2. SC HVM ECOLOGIC SRL 4313 5 965.976 80.623 

3. SC REITECH AG SRL 4120 6 392.565 2.549 

4. SC ROMIX GROUP SRL 4227 5 230.825 -7.040 

5. SC TMC GESSO SRL 4339 15 142.730 1.953 
Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Bacău 

 

A treia ramură reprezentativă pentru economia comunei Letea Veche este 

“Industria prelucrătoare”. Aceasta este reprezentată de societăţile comerciale care se 

ocupă de producerea  produselor de patiserie, prelucrarea lemnului, fabricarea sticlei, 

fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, 

fabricarea articolelor de robinetărie, fabricarea pieselor și accesotiilor pentru 
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autovehicule, fabricarea de mobilă și fabricarea bijuteriilor din metale și pietre 

prețioase. Domeniu “Industria prelucrătoare” deține 28% din totalul cifrei de 

afaceri a comunei Letea Veche și își desfășoară activitatea 42 de agenți economici care 

au înregistrat la 31.12.2013 o cifră de afaceri de 21.262.116 lei cu 127 angajaţi. 
 

Top 5 firme care desfăşoară activitatea de “Industria prelucrătoare”  în comuna 

Letea Veche - anul 2013 

Nr. 

crt. 

Denumire firmă Cod 

CAEN 

Salariați Cifra de 

afaceri  

- Lei -  

Profit net 

- Lei - 

1. SC MOLDOGLASS SRL 2312 47 7.781.314 71.377 

2. SC CUSBAC SA 2814 48 5.438.142 317.737 

3. SC EMULBIT SRL 2399 4 4.821.940 72.444 

4. SC VHL FURNIRE SRL 1610 0 783.311 14.508 

5. SC LUCISERV SRL 5235 6 399.023 5.235 
Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Bacău 

 

Domeniul “Transporturi rutiere de mărfuri” deţine o pondere de 12.72 % din 

totalul cifrei de afaceri a comunei Letea Veche. În acest sector îşi desfăşoară 

activitatea 40 societăţi care au înregistrat la 31.12.2013 o cifră de afaceri de 

10.011.510 lei cu 58 angajaţi. 

 

Top 5 firme care desfăşoară activitatea de “Transporturi rutiere de mărfuri” în 

comuna Letea Veche - anul 2013 

Nr. 

crt. 

Denumire firmă Cod 

CAEN 

Salariați Cifra de 

afaceri  

- Lei -  

Profit net 

- Lei - 

1. SC GRINGO COM-IMPEX 

SRL 

4941 29 7.862.170 276.858 

2. SC MOLDAVTREX SRL 4941 7 654.268 3.557 

3. SC CLAU&BURG SRL 4941 3 287.461 1.198 

4. SC ANDSORI TRANS SRL 4941 1 177.363 17.046 

5. SC ADI-VAS TRANS SRL 4941 4 151.121 898 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Bacău 
 

Domeniul “Agricultură, vânătoare și servicii anexe” deţine o pondere de 6,12 

% din totalul cifrei de afaceri a comunei Letea Veche. În acest sector îşi desfășoară 

activitatea 16 societăţi care au înregistrat la 31.12.2013 o cifră de afaceri de 4.828.599 

lei cu 16 angajaţi. 
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Top 4 firme care desfăşoară activitatea de “Transporturi rutiere de mărfuri” în 

comuna Letea Veche - anul 2013 

Nr. 

crt. 

Denumire firmă Cod 

CAEN 

Salariați Cifra de 

afaceri  

- Lei -  

Profit net 

- Lei - 

1. SC NOVA CEREALIS SRL 0111 1 1.633.963 197.349 

2. SC AGREVO IMPEX SRL 0111 5 1.530.955 6.167 

3. SC CROPLAND SRL 0111 1 1.158.372 148.027 

4. SC DRENIMON SRL 0161 4 505.309 179.708 
Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Bacău 

 

 

Domeniul “Turism” deţine o pondere de 0,51% din totalul cifrei de afaceri a 

comunei Letea Veche. În acest sector îşi desfășoară activitatea 12 societăţi care au 

înregistrat la 31.12.2013 o cifră de afaceri de 399.335 lei cu 6 angajaţi. 

 

Top 5 firme care desfăşoară activitatea de “Turism”  în comuna Letea Veche - 

anul 2013 

Nr. 

crt. 

Denumire firmă Cod 

CAEN 

Salariați Cifra de 

afaceri  

- Lei -  

Profit net 

- Lei - 

1. SC STOPSTOC SRL 5630 1 140.036 81.883 

2. SC ALEXMAC SRL 5630 1 53.594 -26 

3. SC EVERGREEN SRL 5610 0 52.648 4.299 

4. SC HALIFAX CONSTRUCT 

SRL 

5630 0 46.312 5.658 

5. SC DIMACO RUSTIC SRL 5630 1 41.875 -1.331 

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Bacău 
 

Domeniul “Servicii” deţine o pondere de peste 4% din totalul cifrei de afaceri a 

comunei Letea Veche. În acest sector îşi desfășoară activitatea 71 agenți economici 

care au înregistrat la 31.12.2013 o cifră de afaceri de 3.190.481 lei cu 71 angajaţi. 

În această categorie intră următoarele tipuri de servicii: 

§ Intermedieri financiare și asigurări: 6 agenți economici; 

§ Tranzacții imobiliare și Activități juridice și de contabilitate – 34 agenți 

economici; 

§ Activități de consultanță pentru afaceri și management – 16 agenți economici; 

§ Activități ale agențiilor turistice – 1 agent economic; 

§ Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati – 15 agenți economici 

§ Învățământ – 3 agenți economici; 

§ Activități de reparații calculatoare – 3 agenti economici; 

§ Activitati de pompe funebre – 1 agent economic; 

§ Coafură și alte activități de înfrumusețare – 7 agenți economici 
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Pe teritoriul comunei se organizează o serie de sărbători locale cu potențial 

pentru atragerea de turiști întrucât la aceste evenimente sunt invitate să participe 

diferite ansambluri folclorice atât din țară cât și din străinătate. 

Printre  serbările care se organizează în zonă sunt: 

 

 ”Ziua Unirii” - program cultural artistic sustinut de elevii Şcolii Generale 

comunei Letea Veche 

 „Ziua Fiii Satului" – se organizează pe 15 august 

 „ Buna ziua, crestine" - spectacol de colinde 

 ”Zilele comunei Letea Veche”. 

 Pensiunea Pensiunea turistică “Balta Albastră” 3*** 

Pensiunea este situată într-un cadru mirific, la aproximativ 6 km de municipiul 

Bacău. Atmosfera caldă face ca fiecare clipă petrecută aici să fie una de neuitat. 

Locația se distinge prin farmecul și naturalețea peisajului, o oază de liniște, aer curat și 

verdeață. 

 

 
Sursa: www.radiobacau.blogspot.ro  

 
 

http://www.radiobacau.blogspot.ro/
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Sursa: www.radiobacau.blogspot.ro  

 

 Pensiunea LUMINA  2**  
Pensiunea este situată în comuna Letea Veche, la 4 km de municipiul Bacau, 

ideală pentru relaxare și renumită pentru confortul și calitatea serviciilor oferite. 

Departe de freamătul orașului, Pensiunea Lumina este locația perfectă pentru 

petrecerea sejurului în Bacău sau pentru aniversarea unor momente deosebite. 

Restaurantul Pensiunii Lumina are o capacitate de 140 locuri și 40 locuri pe terasă; 

atmosferă placută, servire promptă și de calitate, preparate culinare pentru toate 

gusturile, preparate tradiționale moldovenești. 

.  

Sursa: www.turistiinfo.ro  

http://www.radiobacau.blogspot.ro/
http://www.turistiinfo.ro/


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETEA VECHE 

32 
          Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 a comunei Letea Veche, județul Bacău 

 
         

3.3 Agricultura 

3.3.1 Exploatări agricole organizate 

Suprafețele cele mai mari sunt cultivate cu cereale, dar există și suprafețe 

considerabile utilizate pentru culturi de plante industriale și legume sau zarzavaturi. 

Conform rezultatelor Recensamantului Agricol din anul 2010, suprafața agricolă 

totală a comunei Letea Veche  este de 2.422,32 ha,  iar suprafata agricola utilizată 

fiind de 2.169,57 ha, divizându-se după cum urmează: 

 

Categoria de folosință 

Recensământ Agricol 

2010 

(ha) 

A. Teren arabil 1859,51 

     Gradini familiale 77,82 

     Pășuni și fânețe 216,36 

     Plantatii viticole 15,02 

B. Pomi fructiferi si alte culturi permanente 0,86 

     Leguminoase si alte culturi in teren arabil 174 

     Suprafata cultivata cu cereale pentru boabe 1487 

C. Suprafață agricola neutilizată 185,28 

     Suprafață împădurită (terenuri forestiere) 0,50 

     Suprafeţe ocupate cu clădiri, curţi, drumuri, 

cariere etc. 

66,97 

TOTAL SUPRAFAȚĂ AGRICOLĂ UTILIZATĂ 

(punctul A.) 

2169,57  

TOTAL SUPRAFAȚĂ AGRICOLĂ  (punctul B.) 2422,32  

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol din anul 2010,  

www.rga2010.djsct.ro 

  

Producția vegetală – suprafețele ocupate de principalele plante de cultură 

în cadrul terenurilor arabile si evoluția acestor suprafete sunt prezentate în 

tabelul următor: 

Nr. 

crt 

Suprafata cultivată (ha) 2013 2014 

1. Suprafata cultivată cu grâu și secară 51,00 53,00 

2. Suprafata cultivată cu porumb boabe 802,00 781,00 

3. Suprafata cultivată cu cartofi 25,00 50,00 

4. Suprafata cultivată cu rapiță - - 

http://www.rga2010.djsct.ro/
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5. Suprafata cultivată cu floarea soarelui - - 

6. Suprafata cultivată cu legume 100,00 110,00 

7. Suprafata cultivată cu plante de nutreț 374,00 294,00 

Sursa: Date transmise la INSSE Bacău de către UAT Letea Veche prin Compartimentul 

Registru Agricol 

 

 Numarul utilajelor, instalațiilor pentru agriculura și mijloace de transport 

sunt enumerate în tabelul de mai jos: 

                   -bucăți- 

Nr. 

crt 

Denumire  2013 2014 

1. Tractoare pana la 45 CP 7 7 

2. Tractoare între 46-65 CP 14 14 

3. Tractoare între 66-100 CP 18 18 

4. Tractoare între 101-140 CP 1 1 

5. Tractoare între 141-200 CP 1 2 

6. Tractoare între 201-280 CP 3 3 

7. Motocositoare - 1 

8. Pluguri pentru tractor cu două trupițe 5 5 

9. Pluguri pentru tractor cu trei trupițe 17 17 

10. Pluguri pentru tractor cu mai mult de trei trupițe 4 4 

11. Pluguri cu tracțiune animală 10 10 

12. Cultivatoare  12 12 

13. Grape cu tracțiune mecanică 13 13 

14. Grape cu tracțiune animală 10 10 

15 Combinatoare 3 3 

16. Semănători cu tracțiune mecanică pentru păioase-

simple 
3 3 

17. Semănători cu tracțiune mecanică pentru păioase-

multifuncționale 
3 5 

18. Semănători cu tracțiune mecanică pentru 

prășitoare-simple 
9 9 

19. Semănători cu tracțiune mecanică pentru 

prășitoare- multifuncționale 
2 4 

20. Semănători cu tracțiune animală 4 4 

21. Mașini pentru plantat cartofi și răsaduri 4 3 

22. Mașini pentru împrăștiat îngrășăminte chimice și 

organice 
6 6 

23. Mașini pentru erbicidat 2 4 

24. Combine autopropulsate pentru recoltat cereale și 

furaje 
4 9 

25. Combine și mașini pentru recoltat cartofi 2 2 

26. Cositori cu tracțiune mecanică 3 5 
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27. Remorci pentru tractor 12 29 

28. Instalații de irigat  1 2 

29. Motopompe pentru irigat 1 1 

30. Instalații pentru muls mecanic 2 1 

31. Alte utilaje, instalații  pentru agricultură, mijloace 

de transport cu tracțiune mecanică și animală 
4 20 

Sursa: Date transmise la INSSE de către UAT Letea Veche prin Compartimentul Registru 

Agricol 

  

Conform datelor transmise la INSSE Bacău de către UAT Letea Veche prin 

Compartimentul Registru Agricol, în anul 2014 s-au înregistrat creșteri ale numarului 

utilajelor și instalațiilor agricole. 

În ceea ce privește modul de deținere al suprafețelor agricole, cea mai mare 

suprafață de teren agricol este deținută în proprietate 53,82% apoi, în funcție de 

suprafață urmează terenurile în arendă cu 45,17%. 

 

 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol din anul 2010,  

www.rga2010.djsct.ro 

În funcție de suprafața cultivată cu plantații pomicole, cea mai mare suprafață 

este cultivata cu meri – 0,42 ha. 
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Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol din anul 2010,  

www.rga2010.djsct.ro 

  

În comuna Letea Veche aproape jumătate din populație este implicată în 

agricultură (2534 persoane, reprezentând 43,56% din populația comunei), iar în 

funcție de sex, populația de gen masculin este majoritară (un procent de 59% din 

totalul persoanelor care au lucrat în agricultură). 

 

Persoane care au lucrat în agricultură, pe grupe de vârstă și sexe 

Grupe de 

vârstă 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 și 

peste 

Total 

Masculin 19 127 271 286 333 455 1491 

Feminin 7 61 142 176 247 410 1083 

Total  26 188 413 462 580 865 2534 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol din anul 2010,  

www.rga2010.djsct.ro 

 

3.3.2 Exploatări zootehnice organizate 

Întrucât, în zonă predomină culturile cerealiere, predomină atât numărul 

exploatațiilor cu efective de păsări cât și de porcine, după numărul de capete. De 

asemenea, comuna Letea Veche dispune și de numeroase exploatații cu efective de 

ovine și bovine. Datorită climei blânde precum și a vegetației variate și permanente pe 

parcursul anului, zona este propice și apiculturii. 
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Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol din anul 2010,  

www.rga2010.djsct.ro 

 

Per ansamblu, în zonă se constată o varietate foarte mare de culturi și de 

animale, fapt care ar putea sta la baza apariției unei industrii locale de conservare sau 

de procesare a produselor agricole și zootehnice.  

 Conform Recensământului Agricol General din anul 2010, efectivele de bovine 

în funcție de categorie se prezintă astfel: 

    
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol din anul 2010,  

www.rga2010.djsct.ro 
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 În funcție de categoria de bovine cel mai mare număr îl reprezinta efectivele de 

bovine de 2 ani si peste (masculi și vaci pentru lapte), un procent de 54% din numarul 

total. 

  

  
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol din anul 2010,  

www.rga2010.djsct.ro 

 

 O altă categorie de animale importanță din comuna Letea Veche, o reprezintă 

efectivele de porcine pe categorii de greutate, din care un procent de 19,26%   purcei 

de până 20 kg. 

 

 

În funcție de categoria de ovine cel mai mare număr îl reprezintă efectivele de  

oi fătătoare și mioare montate, un procent de 95,19% din numărul total. 
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Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol din anul 2010,  

www.rga2010.djsct.ro 

 

În funcție de categoria de caprine cel mai mare număr îl reprezinta efectivele de  

capre și tineret femel montat, un procent de 51,48% din numărul total. 

 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol din anul 2010,  

www.rga2010.djsct.ro 

  

Conform situațiilor transmise de către medicul veteriar al comunei Letea Veche, 

efectivele de animale pe  anii 2012,2013 și 2014 se prezinta astfel: 
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Sursa: Prelucrare pe baza situațiilor transmise de către medicul veterinar 

  

Conform datelor din tabel,  putem observa ca în anul 2014 efectivele de animale 

au scazut comparativ cu ceilalti ani, astfel: 

 

În anul 2014 numarul total de bovine este mai mic cu 20,45% față de anul 2013 

și cu 19,29% față de 2012. 

 

Tot în anul 2014 numărul total de ovine este mai mic cu 21,36% față de anul 

2013 și mai mare cu 10,27% față de 2012. 

 

Numărul total de caprine este mai mic cu 34,84% în anul 2014 față de anul 

2013 și mai mare cu 29,58% față de 2012. 

 

În anul 2014 numarul total de porcine este mai mare cu 3,38% față de anul 2013 

și mai mic cu 27,68% față de 2012. 

 

În anii 2012 și 2013 numarul total de cabaline este constant, iar în anul 2014 s-a 

înregistrat o scădere  cu 18,18% față de ceilalți ani. 
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În anii 2012 și 2013 numarul total de păsări este constant, iar în anul 2014 s-a 

înregistrat o scădere  cu 23,67% față de ceilalți ani. 

 

Doar la numărul total de familii de albine s-a înregistrat o creștere în anul 2014 

cu 17,72% față de anul 2013 și cu 25,32% față de 2012. 

 

Aceste scăderi din anul 2014 s-au înregistrat din cauza secetei. Seceta afectează 

furajele verzi și cereale utilizate în hrana animalelor și păsărilor de curte. Când seceta 

submineză sau distruge sursele alimentare, animalele flamânzesc. Reducerea 

numărului animalelor s-a produs și din cauza vânzărilor efectuate de către fermieri . 

 

 
Sursa:  www.flux24.ro 

 

3.4 Turism 

Singurul obiectiv din comuna Letea-Veche inclus în lista monumentelor istorice 

din judeţul Bacău ca monument de interes local este conacul Lecca, datând din 1895, 

a fost  restaurat în anul 1962 şi este situat în satul Radomireşti. 

           

 

 

http://www.flux24.ro/
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Sursa: Arhiva Primăriei 

 

 

Sursa: Site-ul oficial al instituției:  www.primarialeteaveche.ro 

http://www.primarialeteaveche.ro/
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Sursa: Site-ul oficial al instituției:  www.primarialeteaveche.ro 

 

 

Lista monumentelor istorice 

Nr.crt. Cod LMI Denumire Localitate  Adresă Datare 

1. BC-ll-m-B-00886 Conacul 

Lecca 

Radomirești Sat 

Radomirești. 

Comuna 

Letea Veche 

1895 

Sursa: http://monumenteistorice.duv.ro  

 

  

 Luciu de apa ”Balta Albastră” – teren extravilan inclus în domeniul 

public al comunei Letea Veche, situat la confluența râurilor Siret și Bistrița, în 

suprafață totală de 202.237  mp, format din ape stătătoare -  95.453 mp, mlaștină – 

99.493 mp și pășune – 7.291 mp. 

 

http://www.primarialeteaveche.ro/
http://monumenteistorice.duv.ro/
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Sursa: www.radiobacau.blogspot.ro  

 

 

3.5  Analiza SWOT a economiei 

Puncte tari Puncte slabe 

 
- Existența de culturi agricole diverse și 

puternic reprezentate (cultivarea cerealelor 

și plantațiile pomicole);  

- Sector zootehnic dezvoltat cu efective 

considerabile de animale;  

- Existenta unor inițiative economice 

particulare; 

- Potențial deosebit privind exploatările de 

materii prime;  

- Interes sporit al autorităților locale pentru 

dezvoltarea turismului local și zonal;  

- Existența unitaților de cazare; 

- Prezența monumentului istoric ”Conacul 

Lecca”. 

 

- Slaba activitate industrială din sfera 

prelucrării materiilor prime sau produselor 

agricole;  

-  Pondere redusă a activităţilor 

complementare agriculturii (servicii, 

prelucrarea produselor agricole şi animale, 

turism rural) care conduce şi la 

depopularea satelor; 

- Productivitate redusă cauzată de 

fărâmiţarea terenurilor aflate în proprietate 

privată;  

 

Oportunități Amenințări 

 

- Dezvoltarea unor programe şi activităţi 

concrete pentru promovarea Podgoriei 

Aradului prin atragerea de surse de 

 
- Lipsa de coeziune a măsurilor de 

dezvoltare economică și socială pe fondul 

accentuării lipsei de încredere a populației 

http://www.radiobacau.blogspot.ro/
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finanţare europene;  

- Posibilitatea accesării fondurilor UE 

pentru dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri;  

- Accesarea unor programe cu fonduri 

nerambursabile pentru agricultură şi spaţiul 

rural (PNDR); 

- Dezvoltarea agroturismului poate crea 

noi locuri de muncă în mediul rural.  

în redresarea economică a țării;  

- Blocajul financiar al administrației 

publice locale; 

- Degradarea progresivă a patrimoniului 

cultural-artistic; 

 

 
 

4.1 Amenajarea  și echiparea teritoriului 

În comuna Letea Veche, intravilanul este format din suma intravilanelor celor 

cinci sate: Letea Veche, Holt, Ruși-Ciutea, Siretu și Radomirești, precum și dintr-o 

serie de trupuri izolate, reprezentând unități agro-industriale, cimitire și obiective 

turistice. În cazul localității Letea Veche, în special, intravilanul este împărțit în trei 

zone principale: centrul, locuirea și zona economică. 

 

Gospodarie comunală și cimitire  

Colectarea deșeurilor menajere de pe raza comunei Letea Veche se realizează de 

către un operator autorizat, în conformitate cu normele de mediu.  

Fiecare sat are câte un cimitir, mai putin satul Radomirești care aparține Parohiei 

Letea Veche. 

  

 

4.2 Parcuri și zone de agrement  

Pe teritoriul comunei Letea Veche este amenajat un parc public (cu o suprafata de 

3271 m2), un teren de sport în suprafață de 400 m2  amenajat în cadrul școlii Generale 

Letea Veche și o bază sportivă în satul Letea Veche (cu un teren de sport aferent de 

7800 m2).  
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Sursa: Arhiva Primăriei  comunei Letea Veche 

 

Tribuna este neacoperită, în 5 trepte și are o suprafață construită de 64 mp. Scena 

are copertină din lemn, cu fundație din beton, iar suprafața construită este de 140 mp. 

Atât tribuna, cât și scena au fost date în funcțiune în anul 2011. 

Baza sportivă a fost construită în anul 2012,  finanțată din bugetul local și este 

alcătuită din: 

 Vestiare și grupuri sanitare; 

 Teren de fotbal; 

 Pistă atletism; 

 Pistă sărituri 

 2 tribune pentru spectatori 

 Copertine pentru antrenori. 

Suprafața terenului este de 12.315 mp, din care suprafața construită de 7.811,02 

mp. 

Clădirea este compusă din: 

- Toalete:  4 x 3,40 mp; 

- Spălător: 1 x 11,00 mp; 

- Hol 1: 1 x 9,48 mp; 

- Dușuri: 1 x 18,60 mp; 

- Vestiar arbitru: 1 x 8,61 mp; 

- Vestiar jucători: 2 x 30,34 mp; 

- Hol comun: 1 x 29,35 mp; 

- Depozit: 1 x 2,85 mp; 

- Centrală termică: 11,89 mp. 
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Suprafața terenului de fotbal este din gazon natural, pe o fundație realizată din 

bolovani de râu și pietriș, cu drenaj pentru scurgerea apei din ploi, pe pământ 

compactat. 

Baza sportivă, terenul de sport și tribuna 

 
Sursa: Arhiva Primăriei 

 
 

Pentru agrement, locuitorii comunei sau turiștii care vin în zonă se deplasează în 

împrejurimile celor 5 localități, pe spațiile verzi naturale sau pe malurile râurilor Siret 

și Bistrița.  

 

4.3 Infrastructră rutieră 

 Accesul în comuna Letea Veche este asigurat de DJ207G (care străbate în 

lung satele Letea Veche și Ruși-Ciutea) în partea de vest și  în partea de de nord DN2F 

(străbate satul Holt, drumul spre Vaslui). 

 Situația drumurilor din comuna Letea Veche este prezentată în tabelul 

următor: 
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Nr. 

crt. 
Localitate 

Denumire 

drum/stradă 

Suprafață totala Din care: asfaltat 

 - m - - m - 

1. 
Letea Veche 

Trecatoarea 

Holtului 
1800 0 

Ghioceilor 160 0 

Trandafirilor 270 0 

Lalelelor 250 0 

Bujorului 230 0 

Silozului 930 0 

Violetelor 170 0 

Crinului 290 0 

Panselelor 1360 0 

Izvorului 480 0 

Zorilor 780 0 

V. Alecsandri 1333 863 

Preot Emil Pavel 1412 1300 

Ion Creangă 600 600 

Preot Vlădeanu 600 600 

Morii 500 500 

Romaniței 350 350 

Florilor 280 280 

TOTAL SAT LETEA VECHE 11795 4493 

2. 
Holt 

DC 86 8000 3000 

DCL 642 3112 0 

Aleea betonata 4590 0 

Alte drumuri 190 0 

TOTAL PE SAT HOLT 15892 3000 

3. Radomirești Drum Comunal  3640 0 

  TOTAL  SAT RADOMIREȘTI 3640 0 

4. 

Ruși-Ciutea si Siretu 

DC87 4000 3450 

DS 1103 970 0 

DS 1365 525 0 

Alte drumuri 5965 0 

TOTAL  SAT RUSI-CIUTEA si SIRETU 11460 3450 

  TOTAL COMUNA LETEA VECHE (1+2+3+4) 42787 10943 

Sursa: Arhiva Primăriei Letea Veche 
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 Conform tabelului de mai sus se poate observa că doar 26% din suprafața totală 

a drumurilor din comuna Letea Veche  sunt asfaltate, restul de 31844 m sunt drumuri 

pietruite. 

Având în vedere că localitatea Letea Veche  este cuprinsă în Master Planul 

Consiliului Județean Bacău privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în 

județul Bacău, pentru construirea rețelei de canalizare și alimentare cu apă, Consiliul 

Local al comunei a convenit ca asfaltarea străzilor comunei (str. Trecătoarea Holtului, 

str. Panselelor, str. Izvorului, str. Zorilor, str. Viilor și Aleea Transelectrica) să aibă loc 

după definitivarea lucrărilor de canalizare și racordarea gospodăriilor la rețeaua de 

alimentare cu apă. 

Prin comuna Letea Veche va trece șoseaua de centură a municipiului Bacau, iar 

contractul de execuție a fost semnat în anul 2015 cu firma turcească ECO INȘAAT VE 

TIC A.Ș.  Șoseaua de centură va avea 30,7 km și va uni  DN 11 (în Vest), DN2 (în 

Sud), DN2 (în Nord) si DN 15 (în Nord).  

Proiectul presupune realizarea a trei sectoare, dupa cum urmează: 

 Sectorul nr. 1: legatura rutieră DN 2 (sud Bacau) cu DN 2 (nord Bacău), în 

lungime de 20,180 km sector ce se suprapune cu viitoarea Autostrada Moldova 

între km 2 + 413 si km 18 + 682; 

 Sectorul nr. 2: legatura rutieră de la nord de Bacau între DN 15 și DN 2 în 

lungime de 3,160 km; 

 Sectorul nr. 3: legatura rutieră de la sud de Bacău între DN 2 și DN 11 în 

lungime de 7,360 km. 

Varianta ocolitoare va avea o lăţime între 9 şi 26 de metri, se vor realiza 7 

poduri, 9 pasaje, un nod rutier şi 7 sensuri giratorii. 

 

Sursa: www.ziare.com  

http://www.ziare.com/
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Avantajele centurii: 

 Odată cu finalizarea lucrărilor la varianta ocolitoare a Bacăului se va înregistra o 

reducere a timpului de călătorie de tranzit prin zona municipiului echivalentul unei 

reduceri prin crearea unui sistem care permite o creștere a vitezei medii de deplasare 

de la 25 km la ora la 100 km la oră; 

 Centura Bacăului va asigura îmbunatatirea siguranței traficului și reducerea 

numărului de accidente mortale pe aceasta rută; 

 Îmbunătățirea mediului și calității vieții atât în comuna Letea Veche, cât și în 

municipiul Bacău, prin permiterea traficului de tranzit să ocolească orașul; 

 Protecția clădirilor patrimoniale de pe DJ207G (str. Al. I. Cuza din centrul 

comunei Letea Veche),  reducerea impactului asupra mediului, în special prin 

reducerea poluarii în localitate, care este în prezent traversată de infrastructura rutiera 

existentă. 

În ultimii 3 ani au fost construiți/reabilitați 6,400 km (din anul 2011). 

Pe raza comunei funcționează și o rețea de transport public cu autobuze, care face 

legătura cu reședința de județ, Municipiul Bacău.  

 
 

 4.4 Infrastructră tehnico-edilitară (apă și canalizare, energie 

electrică, termică și regenerabilă, gaze naturale) 

Rețeua de distribuție a apei potabile în comuna Letea Veche este executată în 

anul 2004 și s-a realizat de către SOLEL BONEH INTERNATIONAL LTD, iar 

extinderea pentru satul Letea Veche s-a realizat în anul 2012 (pe strada Preot Vlădeanu 

pe o lungime de 416 m și pe strada Morii pe o lungime de 852,8 m). Sistemul de 

alimentare cu apă al localității Letea Veche este amplasat pe toate strazile principale 

din fiecare localitate componentă a comunei și este compus din următoarele obiecte: 

- Cămin de racord la rețeaua orașului Bacău; 

- Rezervor de înmagazinare cu capacitatea de 700 mc dimensionat să asigure 

rezerva de apă potabilă pentru întreaga comună; 

- Stație  de tratare a apei cu clor gazos; 

- Stație de tratare a apei cu filtru din cărbune activ și postclorinare; 

- Stație de pompare a ape potabile; 

- Stație de captare apă potabilă (un puț forat la 45 m adâncime); 

- Rețea de distribuție în toate localitățile comunei. 

Toate cele cinci sate ale comunei dispun în prezent de o rețea de alimentare cu 

apă pe o lungime de 27 km, rețeaua va necesita o extindere cu înca 15 km în următorii 

ani, în vederea racordării tuturor consumatorilor la rețeaua existentă.  

Rețeaua constă în conducte de distribuție amplasate pe stăzi, cu ciușmele publice 

la distanță de 300 m, fără racorduri individuale la consumatori. 
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Stația de clorare este amplasată în incinta zonei de protecție sanitară cu regim 

sever din amplasamentul rezervorului de înmagazinare și a stației de pompare și este 

dimensionată la un debit de tranzit de 14,5 l/s. Dezinfecția apei se face cu clor și prin 

stația de tratare a apei cu filtru din cărbune activ. 

Rezervorul de înmagazinare este amplasat în zona gospodăriei de apă și are rolul 

de compensare a variațiilor orare ale consumului, de stocare a rezervei intangibile 

pentru incendiu și de aspirație pentru pompele din stația de pompare cu grup de pompe 

booster echipată cu pompe (2+1) având Qtotal = 85,21 ms/h, H = 44 m, P = 11 

kW/pompă,  care asigură presiunea în stația de distribuție a comunei Letea Veche. 

Volumul  rezervorului este de  700 mc și este realizat din elemente prefabricate, izolat 

termic la exterior. Pentru realizare a presiunii necesare în rețeaua de distribuție (min. 

12 m), suplimentar s-a montat o pompă de incendiu cu   Q = 36 mc/h, H = 44 m, P = 

11 kW.  

 Toate obiectele componente ale sistemului de alimentare cu apă a localităților 

comunei Letea Veche sunt funcționale și pot intra în funcțiune imediat ce se fac 

racordurile cetățenilor comunei la rețeaua de apă. 

Rețeaua de distribuție a localităților Letea Veche, Holt, Radomirești, Ruși-

Ciutea și Siretu s-a dimensionat la un debit de 23,67 l/s, considerându-se Qs= 80 

l/om/zi. Lungimea totală a rețetei de distribuție este de 24.916 m, cu diametre  De 

63mm, (6.006m), De 75mm, (2.587m), De 90mm, (2.837m), De 110mm, (2.149m), De 

125mm, (2.804m), De 160mm, (7.342m), De 180mm, (1.185m), De 200mm, (12m). 

  Schema sistemului de apă al comunei Letea Veche se prezintă astfel:                                                              

 
Schema sistemului de apă al comunei Letea Veche 

 

 Sistemul de alimentare cu apă, inițial a  fost proiectat pentru a prelua apa din 

sistemul de alimentare cu apă a municipiului Bacău, însă din cauza prețului apei 

furnizate, considerat a fi prea ridicat comparativ cu capacitatea consumatorilor de a 

asigura plata apei consumate, s-a luat decizia asigurării unei surse de apă reprezentată 

de 2 puțuri forate cu H=25m, la o distanță de 140 m unul de celălalt. Debitul 

preconizat al fiecărui puț este de 6-7 l/s, Q pompă = 18 mc/h, H pompă = 28 amCA. 

Cele două puțuri au fost amplasate în zona gospodăriei de apă, amplasată la cota 155,5 

m. Debitul de exploatare al captării din  frontul de captare (alcătuit din doua foraje 

funcționale) va fi de cca Q = 12-14 l/s, asigurând debitul necesare alimentării comunei. 

Puțurile P1 și P2 sunt prevăzute cu contor de măsurare a apei pompate Dn 24,5, Q = 18 

mc/h, electropompe submersibile, panou de protectie și automatizare pentru pompe, 

sonde de nivel, recipient de hidrofor vertical de 100k cu membrană din cauciuc butilic, 

Cămin de 
racord 

(aducțiune)

Front de 
captare

Înmagazinare 
rezervor

Stație de 
pompare

Stație de 
tratare cu 

postclorinare

Rețeaua de 
distribuție
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presostat și sunt alimentate din tabloul general prin intermediul LES 1 kv. Pe teren 

sunt montați 20 de  hidranți de incendiu Dn 100  mm. 

 În anul 2013 s-a construit la gospodăria de apă o stație de tratare a apei 

captată din pânza freatică a celui de-al doilea puț forat (45m), deoarece calitatea apei 

nu se încadra în limitele admisibile de potabilitate la parametrul amoniu și are depășiri 

la numărul de colonii, conform buletinelor de analiză. Puțul nr. 1 a intrat în conservare. 

 

SCHEMA STAȚIEI DE TRATARE A APEI Q = 30 mc/h 

 

Sursa: Arhiva Primăria Letea Veche – Cartea tehnică a investiției 

 

În comuna  Letea Veche sunt racordate până la rețeaua de apă: 2  instituții (sediul 

Primăriei și Școala gimnazială Letea Veche, urmând ca în anul 2015 să se efectueze în 

satul Letea Veche racordări la peste 300 de gospodării. În satul Ruși-Ciutea se vor 

realiza conectări la rețeaua de apă imediat după finalizarea lucrărilor de revizie și 

reparații executate în regie proprie. 

APĂ BRUTĂ DIN 
SURSĂ

Sistem de clorinare cu 
clor gazos (preclorinare)

- sistem de clorinare DC 
2.3-tc

- detector de clor în aer

- analizator de clor rezidual

- butelii de clor

-pompa booster

Grup de pompare

Q=30 mc/h

P = 3,8 bari

Bazin de reacție 
V=50 mc

Filtru auromat cu pat de cărbune 
ACLM30/T

APĂ TRATATĂ

Sistem de clorinare cu clor  
lichid (postclorinare)

- pompă dozatoare  

- contor cu impulsuri

- vas stocare hipoclorit

CONSUMATOR
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 În anul 2012  a fost executat prin masura 322-FEADR  sistemul de canalizare 

din satul Letea Veche, pe strada Al. I. Cuza (DJ207G) și pe axul străzilor Vasile 

Alecsandri, Preot Vlădeanu, Preot Emil Pavel și Morii pe o lungime de  6,400 km.  

Sistemul de  canalizare este compus din colector principal și colectoare secundare, cu 

deversarea apei uzate menajere în rețeaua de canalizare a orașului Bacău. Colectoarele 

de apă uzată menajeră sunt amplasate pe ambele laturi ale străzii principale Al. I. Cuza 

(DJ207G) și pe axul străzilor Vasile Alecsandri, Preot Vlădeanu, Preot Emil Pavel și 

Morii. Pe colectoare sunt prevăzute cămine de vizitare la maximum  50 m  distanță 

între ele. Lungimea totală a conductelor PVC pe cele cinci străzi este de 6.509 m, iar 

lungimea totală a conductelor PEHD (refulare) este de 4.311 m. 

 Pe rețeaua de canalizare s-au executat 20 stații de pompare, iar fiecare stație este 

echipată cu două pompe: una activă, alta de rezervă.  

 UAT comuna Letea Veche își propune ca în perioada 2015-2020 să extindă  

rețeaua de canalizare și în celelalte sate componente, respectiv în Ruși-Ciutea, Holt, 

Radomirești și Siretu. Sursele de finanțare vor fi atât din bugetul local, cât și din 

fonduri europene nerambursabile. 

 Sistemul de canalizare din satul Letea Veche se află în stare de funcționare, iar 

apa uzată colectată fiind deversată în punctul de racord cu sistemul de canalizare al SC 

CRAB SA Bacău, de la un număr  de  20 stații de pompare. 

 

Toate așezările importante sunt racordate la rețeaua electrică. Zona comunei 

Letea Veche este alimentată cu energie electrică din stația de tranformare 400/230V, 

un factor de putere de 0.92, clasa consumatorilor D și o frecvență de 50 Hz. 

În anul 2009 sistemul de iluminat public al comunei Letea Veche a fost 

reabilitat, iar pentru realizarea obiectivului de lucrări au fost executate următoarele 

lucrări: 

 S-au montat cutiile pentru măsurarea și automatizarea aprinderii iluminatului 

public în fiecare zonă de post pe primul stâlp al uneia dintre plecări; 

 S-a montat circuitul iluminatului public nou în toate cele cinci localități ale 

comunei Letea Veche, pe stâlpii existenți; 

 S-au montat corpuri de iluminat în toate cele cinci localități ale comunei 

Letea Veche, pe stâlpii existenți, racordate la circuitul de iluminat nou; 

 

1. Montarea celor 17 cutii pentru măsurarea și automatizarea aprinderii 

iluminatului public au fost repartizate astfel: 

- 8 cutii pentru iluminat în satul Letea Veche; 

- 3 cutii pentru iluminat în satul Holt; 

- 2 cutii pentru iluminat în satul Siretu; 

- 2 cutii pentru iluminat în satul Ruși-Ciutea; 

- 2 cutii pentru iluminat în satul Radomirești; 
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2. Montarea circuitului iluminatului public nou, realizat din conductoare 

torsadate izolate de 16+25 mmp, în lungime totală de 39609 m, astfel: 

- 18748 m în satul Letea Veche; 

- 8523 m în satul Holt; 

- 5368 m în satul Siretu; 

- 4760 m în satul Ruși-Ciutea; 

- 2210 m în satul Radomirești; 

 

3. Montarea a 864 corpuri de iluminat racordate la circuitul nou de 

iluminat public, astfel: 

- 470 corpuri de iluminat pe stâlpi LEA 0.4 kV existentă  în satul Letea Veche; 

- 177 corpuri de iluminat pe stâlpi LEA 0.4 kV existentă în satul Holt; 

- 122 corpuri de iluminat pe stâlpi LEA 0.4 kV existentă în satul Siretu; 

- 115 corpuri de iluminat pe stâlpi LEA 0.4 kV existentă în satul Ruși-Ciutea; 

- 38 corpuri de iluminat pe stâlpi LEA 0.4 kV existentă în satul Radomirești; 

  

 La distribuția corpurilor de iluminat, s-a avut în vedere păstrarea încărcării 

posturilor de transformare existente. În acest scop s-au înlocuit corpurile de iluminat 

cu consumuri mari (125 respectiv 250 W) cu corpuri de iluminat cu consumuri mici  

(70W) și anume: 

 PTA     1 Letea Veche   61 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 PTA     2 Letea Veche   74 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 PTA     5 Letea Veche   29 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 PTA     6 Letea Veche   45 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 PTA     7 Letea Veche   46 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 PTA     8 Letea Veche   36 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 PTA   97 Letea Veche   64 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 PTA   198 Letea Veche 55 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 

 PTA     1 Holt   96 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 PTA     2 Holt   59 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 PTA     3 Holt   22 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 

 PTA     1 Siretu   102 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 PTA     2 Siretu    20 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 

 PTA     1 Radomirești   18 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 PTA     2 Radomirești   20 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 

 PTA     1 Ruși-Ciutea   58 buc.corpuri de iluminat 70 W; 

 PTA     2 Ruși-Ciutea   57 buc.corpuri de iluminat 70 W; 
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Traseele și amplasamentele instalațiilor executate se încadrează în prevederile 

normativelor în vigoare privind amplasarea instalațiilor de energie electrică. 
 

 

  

În momentul de față, comuna Letea Veche  dispune de rețea de gaze  doar pe 

următoarele străzi: Trecătoarea Holtului, Alexandru Ioan Cuza (DJ207G), General 

Nicolae Șova și la intrarea în satul Holt (aproximati 20 de gospodării).

 4.5 Servicii poştale, telecomunicaţii şi mass-media

 Populația comunei beneficiază de servicii de telefonie fixă, mobilă, internet și 

cablu TV oferite de cinci operatori în telecomunicații. 

Aria de acoperire a retelelor de telefonie mobilă Orange și Vodafone

 
Sursa: www.orange.ro 

 

http://www.orange.ro/
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Sursa: www.vodafone.ro 

  

 

 4.6  Analiza SWOT a economiei 

Puncte tari Puncte slabe 

 
-  Existența mai multor categorii de 

drumuri: DN2F, DJ207G, DC85, DC86, 

DC87. 

- Acces la infrastructura rutierã – 

comuna este traversatã de 10,943  km de 

drumuri asfaltate, restul drumurilor 

urmând a se asfalta;  

- Existența unei rețele de transport 

public cu autobuze, care face legatura cu 

reședința de județ, Municipiul Bacău; 

- Existența retelei de gaz pe următoarele 

străzi din comună: Trecătoarea Holtului, 

Izvorului. 

- Acces la serviciile de furnizare a 

telefoniei fixe, mobile, a televiziunii prin 

cablu/satelit, internet și a curieratului 

 

- Slaba activitate industrială din sfera 

prelucrării materiilor prime sau 

produselor agricole;  

-  Pondere redusă a activităţilor 

complementare agriculturii (servicii, 

prelucrarea produselor agricole şi 

animale, turism rural) care conduce şi 

la depopularea satelor; 

- Productivitate redusă cauzată de 

fărâmiţarea terenurilor aflate în 

proprietate privată;  

 

Oportunități Amenințări 

-Posibilitatea accesării fondurilor UE 

pentru dezvoltarea infrastructurii de 
-Lipsa de coeziune a măsurilor de 

dezvoltare economică și socială pe 

http://www.vodafone.ro/
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afaceri;  

- Accesarea unor programe cu fonduri 

nerambursabile pentru agricultură şi 

spaţiul rural (PNDR); 

- Dezvoltarea agroturismului poate 

creea noi locuri de muncă în mediul 

rural.  

fondul accentuării lipsei de încredere a 

populației în redresarea economică a 

țării;  

- Blocajul financiar al administrației 

publice locale; 

- Degradarea progresivă a 

patrimoniului cultural-artistic; 

 

 

 

 5.1  Sănătate (infrastructură, resurse umane) 

 La nivelul comunei Letea Veche își desfășoară activitatea 2 medici de familie, 4 

asistenți medicali, o unitate farmaceutică. 

 

Farmacie sat Letea Veche 

 
Sursa: Arhiva Primăriei 

 

 Luând în considerare populația comunei, 5817 locuitori, deducem că fiecărui 

medic de familie îi revine în medie un număr de 2.908 de pacienti, adică mai mult cu 

983 de pacienți/medic de familie, decât media pe județul Bacău, unde unui medic îi 

revin în medie 1925 pacienți. 
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 5.2  Protecție socială 

 În ceea ce privește asistența socială, Primăria comunei Letea Veche are în 

evidență: 

  10 beneficiari de ajutor social (cu venit minim garantat, conform Legii 

416/2001 modificată și completată prin Legea 276/2010). 

  76 beneficiari de alocație de susținere (alocație pentru susținerea familiei, 

destinate familiilor care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, 

conformLegii 277/2010). 

   177 de beneficiari de ajutor pentru încălzire (ajutor pentru încălzire cu lemne, 

cărbuni și combustibili petrolieri sau cu gaze naturale, conform OUG 70/2011 și 

HG 920/2011). 

   93 beneficiari de alte forme de asistență socială (asistență acordată persoanelor 

în vârstă, asistență socială în caz de boli de invaliditate, prevenirea excluderii 

sociale, etc.) 

Această categorie reprezinta 6% din populația comunei. 

 

Situația copiilor cu dizabilități  domiciliați în comuna Letea Veche 

2012 2013 2014 

Grad 

handicap 

Nr. 

benefic

iari 

Nr. 

asistenți 

personali 

Grad 

handicap 

Nr. 

beneficia

ri 

Nr. 

asistenți 

personali 

Grad 

handicap 

Nr. 

benefic

iari 

Nr. 

asistenți 

personali 

Grav 4 4 Grav 6 6  Grav  6 5 

Accentuat 3 0 Accentuat 3 0 Accentuat 3 0 

Mediu 2 0 Mediu 8 0 Mediu 8 0 

Ușor 0 0 Ușor 0 0 Ușor 0 0 

Sursa: Direcția Generală și Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 

 

 Situația înregistrată la nivelul DGASPC Bacău provind copiii aparținând 

familiilor cu unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate, conform fișierelor 

trimestriale transmise de Primăria Letea Veche este: 

 

Număr mediu al minorilor ai căror părinți lucrează în străinătate 

 

An 

Număr mediu 

familii în care 

ambii părinți 

au plecat la 

muncă în 

străinătate 

Număr mediu 

familii în care 

un singur 

părinte plecat la 

muncă în 

străinătate 

Număr mediu 

familii în care  

părintele unic 

susținător  

plecat la muncă 

în străinătate 

Număr copii ai 

căror  părinți 

sunt plecați  în 

străinătate 

2012 1 19 0 20 

2013 4 2 0 10 

2014 5 2 2 14 

Sursa: Direcția Generală și Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 
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 Situația asistenților maternali profesioniști raportat la numărul de copii la nivelul 

comunei Letea Veche este: 

 

Număr copii și adulți plasați la asistenți personali 

An Asistenți 

personali 

Număr copii și adulți 

plasați la asistenți personali 

în comuna Letea Veche 

Suma plătită pentru salariile 

asistenților personali 

-lei- 

2012 31 31 133.058 

2013 35 36 305.965 

2014 41 41 447.775 

Sursa: Direcția Generală și Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 

 

 Persoanele cu handicap reprezintă aproximativ 0,43% din totalul populației 

comunei Letea Veche. Din acestă categorie de persoane: 44% sunt femei; 32% sunt 

bărbați și 24% sunt copii. 

 

Situația persoanelor cu handicap 

An Femei Bărbați Copii Total persoane cu 

handicap  

2012 11 8 4 23 

2013 11 8 6 25 

2014 11 8 6 25 

Sursa: Direcția Generală și Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 

 

 Situația persoanelor cu handicap grav în raport cu asistenții personali la nivelul 

comunei Letea Veche: 

 

Numărul de persoane cu handicap grav 
An Asistenți personali ai 

persoanelor cu handicap grav 

Persoane cu handicap grav cu 

indemnizație de însoțitor 

2012 23 7 

2013 25 10 

2014 25 15 

Sursa: Direcția Generală și Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 

 

 

 5.3  Educație 

 În comuna Letea Veche funcționează 4 grădinițe (1 în Letea Veche, 1 în Ruși-

Ciutea, 1 în Radomirești,  1 în Holt), 4 școali de învățământ primar și gimnazial  (1 în 

Letea Veche, 1 în Ruși-Ciutea, 1 în Siretu și 1 în Holt), un centru de asistență după 
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programul școlar tip “after school” în satul Letea Veche, un centru de zi pentru 

persoane cu nevoi speciale și o bibliotecă publică localizată în satul Letea Veche.  

 

Centru de asistență după programul școlar tip “after school” în satul Letea 

Veche 

 
Sursa: Arhiva Primăriei  comunei Letea Veche 

 

Școala Gimnazială din satul Letea Veche 

 
Sursa: Arhiva Primăriei  comunei Letea Veche 
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Corp profesoral instituții de învățământ 

Instituția de 

învățământ 

Copii înscriși în anul 

școlar 2013-2014 

Cadre didactice/ educatoare 

Grădinițe 98 6 

Școli de învățământ 

primar 

162 10 

Școli de învățământ 

gimnazial 

134 15 

Sursa: Primăria comunei Letea Veche 

 
 În ultimii 5 ani, în comuna Letea Veche a fost realizată o investiție în cadrul 

Programului PNDR, FEADR – Masura 322 – ”Prima înființare și dotare centru de 

asistență după programul școlar tip “after school în satul Letea Veche, com. Letea 

Veche, județul Bacău” – un obiectiv din cadrul proiectului “Proiect integrat - 

extindere rețea alimentare cu apa și înființare stație de captare, înființare sistem de 

canalizare și stațe de epurare, modernizare  drumuri, prima înființare și dotare centru 

de asistență după programul școlar tip “after school”, realizare de investiții în scopul 

conservării specificului local și a moștenirii culturale în comuna Letea Veche, județul 

Bacău”.  

 Prin acest proiect s-a înființat și s-a dotat centrul de asistentă după programul 

școlar tip “after school pentru elevii de ciclul primar si gimnazial din comuna Letea 

Veche. Sălile de primire a tinerilor au fost dotate corespunzător și conform vârstei lor 

cu mobilier modern, material didactic bogat, care corespund standardelor 

internaționale, asigurându-se astfel un climat primitor și deschis prin organizarea 

mediului educațional. 

 
Sursa: Arhiva Primăriei  comunei Letea Veche 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETEA VECHE 

61 
          Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 a comunei Letea Veche, județul Bacău 

 
         

 

Sursa: Arhiva Primăriei  comunei Letea Veche 

 

  5.4  Cultură și culte 

 Biblioteca comunală a fost înfiinţată în anul 1963, a funcţionat o perioadă 

în sediul primăriei, apoi în incinta căminului cultural, cu un fond de carte de 

aproximativ 820 de volume. 

 

Sursa: Arhiva Primăriei  comunei Letea Veche 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETEA VECHE 

62 
          Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 a comunei Letea Veche, județul Bacău 

 
         

 Din anul 2013  bibliotecă comunală, funcţionează într-o clădire separată situată 

în incinta Primăriei Letea-Veche, iar fondul de carte existent în bibliotecă este de 8395 

de volume în anul 2014. 

 

 

 Sursa: Arhiva Primăriei  comunei Letea Veche 

 

 

 În anul 2013 biblioteca comunală a primit prin  Programul "Biblionet - lumea 

în biblioteca mea", 4 calculatoare complet echipate și conectate la internet, iar doamna 

bibliotecară Bulibașa Dorina a beneficiar de cursuri de formare gratuite. Media anuală 

de utilizatori ai serviciilor bibliotecii: 315. 

 În comuna Letea Veche nu există un cămin cultural, dar se are în vedere 

construirea și dotarea unui cămin cultural prin fonduri europene. 

La nivelul comunei există 5 biserici ortodoxe, localizate în fiecare sat. 
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Parohia din sat Siretu 

 
 Sursa: Arhiva Primăriei  comunei Letea Veche 

 

Parohia din satul Ruși-Ciutea 

       
 Sursa: Arhiva Primăriei  comunei Letea Veche 
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În comună își mai desfășoară activitatea un ansamblu folcloric compus din două 

grupuri, unul de dansuri populare „Meleaguri letene” şi cel vocal „Cununiţa 

grâului” din care fac parte în jur de 60 de copii din toate satele comunei Letea Veche. 

Acest ansamblu a funcţionat până prin anii 70-80, când elevi şi cetăţeni  ai comunei  

ţineau reprezentaţii prin dansuri, cântece şi montaje literare în faţa celor din 

comunitate şi a renăscut în acest an prin acţiunile doamnei profesoare de limba 

română, acum pensionară, Custură Emilia, membră în acea perioadă în acest ansamblu.  

 

 

 
Sursa: www.facebook.com  

 

 

 

În cadrul spectacolului ansamblul a susținut câteva suite de dansuri populare 

specifice zonei Letea Veche, coregraf Robert Costrovanu şi cântece populare 

româneşti, interpretate de soliştii ansamblului  din grupul vocal „Cununiţa grâului”, 

coordonator interpret Oltiţa Todircă.  
 

http://www.facebook.com/
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Sursa: www.facebook.com  
 

 Activitatea publică a debutat încă din data de 8 septembrie 2014,  continuând cu 

diferite apariţii în public pe scenele din comună, din orașul Bacău, dar şi din județul 

Bacău,  printre care amintim spectacolul de tradiţii şi obiceiuri de iarnă româneşti, 

având scop caritabil, organizat la Teatrul de Vară „Radu Beligan” pe 20 decembrie 

2014 şi nu în ultimul rând cu reprezentaţiile de colinde populare susţinute în zilele  de 

Crăciun și Paște la bisericile din Letea Veche, Siretu şi Holt. 

 

 

Sursa: Arhiva Primăriei  comunei Letea Veche 

http://www.facebook.com/
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Sursa: Arhiva Primăriei  comunei Letea Veche 

 

 

Sursa: www.facebook.com  

 

”Credincioşii din parohia Siretu au avut bucuria de a avea în mijlocul lor ansamblul 

„Meleaguri letene”, coordonat de doamna Oltiţa Todîrcă şi interpreta de muzică 

populară Irina Sabău, fiică a satului. În atmosfera specifică perioadei pascale, s-au 

http://www.facebook.com/
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intonat colinde şi cântece specifice, prilej de a împărtăşi celor prezenţi din frumuseţea 

şi trăirea cântului popular tradiţional şi bisericesc.” 

 (Sursa: www.epr.ro) 

 

Sursa: www.epr.ro  
 

  

Comuna dispune din anul 2005 de o sală de festivități în satul Radomirești și are o 

suprafață construită de 136,40 mp. În această clădire se desfășoară următoarele 

activități: 

o serbari scolare,  

o adunari cetățenești, 

o  nunti,  

o discoteci, 

o baluri  

o praznice, 

http://www.epr.ro/
http://www.epr.ro/
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Sursa: Arhiva Primăriei  comunei Letea Veche 

 

 

 

 5.5  Sport 

 Pe teritoriul comunei Letea Veche este amenajat un parc public (cu o suprafata 

de 3271 m2), un teren de sport în suprafață de 400 m2  amenajat în cadrul școlii 

Generale Letea Veche și o bază sportivă în satul Letea Veche (cu un teren de sport 

aferent de 7800 m2). 

 

Tot în comună își desfășoară activitea o echipă de fotbal ” AS Biruința”. 

Conform datelor transmise de către Asociația Județeană de Fotbal Bacău,  AS Biruința 

se află pe primul loc. 
 

LIGA 4 - sezon 2015/2016 

# Nume echipa M V E I G P A 

1 AS Biruinta Letea Veche Bacau  12 11 1 0 55-9 34p +13 

2 AS Vointa Garleni  12 9 2 1 26-6 29p +8 

3 ACS Viitorul Nicolae Balcescu  12 8 1 3 39-14 25p +7 

Sursa:  www.frf-ajf.ro  

 

 

 

 

http://www.frf-ajf.ro/bacau/competitii-fotbal/liga-4-3691/as-biruinta-letea-veche-bacau-542.html
http://www.frf-ajf.ro/bacau/competitii-fotbal/liga-4-3691/as-vointa-garleni-541.html
http://www.frf-ajf.ro/bacau/competitii-fotbal/liga-4-3691/acs-viitorul-nicolae-balcescu-546.html
http://www.frf-ajf.ro/
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5.6  ANALIZA  SWOT  ÎN DOMENIUL SOCIAL 

Puncte tari Puncte slabe 

- În comună funcționează un ansamblu de 

dansuri populare și un grup vocal; 

- Comuna are o echipă de fotbal și o bază 

sportivă. 

- Existența unui centrul de asistentă după 

programul școlar tip “after school; 

- Existența unei săli de festivități în satul 

Radomirești. 

- Număr mare de pacienți care revin 

unui medic de familie, comparativ cu 

media județeană;  

-  Aproape 6 procente din populație 

beneficiază de servicii de asistență 

socială;  

-  Nu există un cămin cultural; 

Oportunități Amenințări 

- Stimularea stabilirii tinerilor specialişti în 

spaţiul rural prin îmbunătăţirea condiţiilor 

de trai, de învăţământ şi a sistemului sanitar;  

- Conservarea specificului tradițional prin 

ansamblul folcloric din zonă, dansurile 

populare specifice zonei;  

- Promovarea unor programe pentru formare 

profesională continuă.  

- Pierderea interesului medicilor pentru 

oferirea serviciilor în mediul rural;  

-  Înrăutățirea stării de sănătate a 

populației;  

-  Nivelul redus de trai în mediul rural 

poate accentua unele boli pe fondul 

consumului de alcool și al fumatului;  

-  Înmulțirea cazurilor de asistență 

socială; 

-  Tentația ajutoarelor sociale în 

detrimentul muncii plătite; 

-  Necorelarea ofertei educaționale cu 

nevoile locale de pe piața muncii. 
 

 

 

 Pentru realizarea acestei analize au fost luate în considerare mai multe 

elemente precum: ariile protejate, factorii de mediu: aer, apă, sol, fond forestier, 

factorii antropici reprezentativi pentru protecția mediului: tratarea apelor uzate și 

gestionarea deșeurilor. Acest capitol își propune să prezinte principalele aspecte legate 

de starea actuală a mediului înconjurător atât din arealul comunei Letea Veche cât și 

din împrejurimi sau întreg județul Bacău (întrucât astfel de studii sau analize se 

realizează pentru arii administrative mai mari), precum și impactul activităților 

economice asupra factorilor de mediu în vederea valorificării durabile ale 

patrimoniului natural. 
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6.1 Protecția mediului. Biodiversitate, floră și faun  

Diversitatea speciilor sălbatice de animale şi plante formează ceea ce se numeşte 

„suportul vieţii”, deoarece asigură atât condiţiile necesare dezvoltării socio-economice 

a populaţiei – prin controlul climei, a calităţii aerului, apei şi a mediului înconjurător în 

general, cât şi resurse naturale cum sunt lemnul, vânatul, plantele medicinale sau 

comestibile etc. 

Pe teritoriul judeţului Bacău putem găsi numeroase zone protejate şi rezervaţii 

naturale ce adăpostesc specii de floră şi faună de o valoare inestimabilă pentru 

patrimoniul natural local, naţional şi european. Situaţia acestora, potrivit clasificării 

APM Bacău, este următoarea: 

 

Situaţia ariilor naturale protejate declarare oficial până la data de 12.01.2005 

Nr. crt. Denumire ANP Suprafaţa (ha) Localizare (unităţi 

administrativ 

teritoriale) 

1 Rezervaţia Naturală Nemira 3.491,20 Nemira Dărmăneşti, 

Dofteana, Slănic 

Moldova 

2 Rezervaţia Naturală Izvorul 

Alb 

21,00 Dărmăneşti 

3 Rezervaţia Naturală 

Măgura-Târgu Ocnă 

89,70 Târgu Ocnă 

4 Rezervaţia Naturală Lacul 

Bălătău 

4,83 Dărmăneşti 

5 Rezervaţia Naturală Bucias 471,00 Mănăstirea Caşin 

6 Rezervaţia Naturală Perchiu 206,47 Oneşti 

7 Rezervaţia Naturală Arsura 35,50 Mărgineni 

8 Aria de Protecţie Specială 

Avifaunistică Lacul Lilieci 

262,00 Hemeiuşi, Bereşti-

Bistriţa 

9 Aria de Protecţie Specială 

Avifaunistică Lacul Bacău 

II 

202,00 Bacău 

10 Aria de Protecţie Specială 

Avifaunistică Lacul Galbeni 

1132,00 Letea Veche, Nicolae 

Bălcescu, Tamaşi 

11 Aria de Protecţie Specială 

Avifaunistică Lacul 

Răcăciuni 

2004,00 Răcăciuni, Pânceşti, 

Horgeşti, Tamaşi, Cleja 

12 Aria de Protecţie Specială 

Avifaunistică Lacul Bereşti 

1800,00 Orbeni, Valea Seacă, 

Sascut, 

Corbasca,Tătărăşti 

Sursa: APM Bacău 
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Lacul Galbeni 

Poziţionat la confluenţa răurilor Bistriţa şi Siret, lacul este colmatat pe cea mai 

mare parte din suprafaţa sa. Perimetrul ariei are aproximativ 6300 m lungime şi lăţimi 

cuprinse între 800 şi 1100 m. Iniţial în zona acestui lac au fost semnalate 168 specii de 

păsări, dintre care 74 de specii caracteristice habitatelor de mal, 62 de specii litorale şi 

32 de specii pe lac. In urma golirii lacului în cursul anului 2006 importanţa acestuia s-a 

diminuat considerabil pentru speciile de lac, precum şi în ceea ce priveşte diversitatea 

speciilor de peşti, habitatul devenind prielnic păsărilor de mal şi litorale. 

 

La nivelul judeţului Bacău au fost evaluate 35 de specii de animale şi plante, de 

interes european, din care 7 specii de mamifere, 4 specii de amfibieni, 1 specie de 

reptilă, 13 specii de peşti, 3 specii de nevertebrate şi 7 specii de plante, distribuite în 

cele 2 regiuni biogeografice, după cum urmează: 

 

Specii de interes comunitar prezente în ariile naturale protejate din judeţul 

Bacău 

Specii Bioregiunea alpina 

 

Bioregiunea continentala 

 

Specii de mamifere 1352* - Canis lupus (Lup); 

1361 - Lynx lynx (Râs);  

1354* - Ursus arctos (Urs 

brun) 

1355 - Lutra lutra (Vidră, 

Lutră) 

1303 - Rhinolophus 

hipposideros (Liliacul mic 

cu potcoavă); 

1324 - Myotis myotis 

(Liliac comun); 

1335 - Spermophilus 

citellus (Popândău, Şuită) 

1355 - Lutra lutra (Vidră, 

Lutră) 

 

 

Specii de amfibieni şi 

reptile 

2001 - Triturus 

montandoni (Triton 

carpatic) 

1166 - Triturus cristatus 

(Triton cu creastă) 

1193 - Bombina variegata 

(Buhai de baltă cu burta 

galbenă); 

1188 - Bombina bombina 

(Buhai de baltă cu burta 

roşie); 

1166 - Triturus cristatus 

(Triton cu creastă) 

1188 - Bombina bombina 

(Buhai de baltă cu burta 

roşie); 

1220 - Emys orbicularis 

(Broască ţestoasă de 

apă); 

 

Specii de peşti 1163 - Cottus gobio 1130 - Aspius aspius 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETEA VECHE 

72 
          Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 a comunei Letea Veche, județul Bacău 

 
         

(Zglăvoc); 

4123 - Eudontomyzon 

danfordi (Cicar) 

(Avat); 

1149 - Cobitis taenia 

(Zvârlugă); 

1124 - Gobio albipinnatus 

(Porcuşor de şes); 

2511 - Gobio kessleri 

(Porcuşor de nisip);  

1157 - Gymnocephalus 

schraetzer (Răspăr);  

1145 - Misgurnus fossilis 

(Ţipar); 

2522 - Pelecus cultratus 

(Sabiţă); 

1134 - Rhodeus sericeus 

amarus (Boarţă); 

1146 - Sabanejewia 

aurata (Dunariţă); 

1160 - Zingel streber 

(Fusar); 

1159 - Zingel zingel 

(Pietrar) 

Specii de nevertebrate 4054 - Pholidoptera 

transsylvanica (Cosaşul 

transilvănean) 

1083 - Lucanus cervus 

(Rădaşcă, Răgacea);  

1014 - Vertigo angustior 

Specii de plante 4070* - Campanula 

serrata (Clopoţel); 

1902 - Cypripedium 

calceolus (Papucul 

doamnei, Blabornic); 

4097 - Iris aphylla ssp. 

hungarica (Iris, 

Stânjenel); 

4116 - Tozzia carpathica 

(Iarba gâtului) 

1758 - Ligularia sibirica 

(Curechi de munte, 

Gălbenele); 

1477 - Pulsatilla patens 

(Dediţei, Sisinei); 

4067 - Echium russicum 

(Capul şarpelui); 

4097 - Iris aphylla ssp. 

hungarica (Iris, 

Stânjenel); 

4116 - Tozzia carpathica 

(Iarba gâtului) 

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu pe anul 2014 în județul Bacău 
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Diversitatea speciilor  
În cele trei Arii de protecţie specială avifaunistică desemnate la nivelul judeţului 

Bacău au fost identificate următoarele categorii de specii de păsări: de zone umede, de 

pădure, din parcuri şi grădini, de pe terenuri agricole. 

 

Păsări de interes comunitar prezente în ariile naturale protejate din judeţul 

Bacău 

Categorii de specii de păsări Cod Natura 2000/ specia 

Păsări de zone umede A021: Botaurus stellaris- Buhaiul de baltă  

A196 Chlidonias hybridus- Chirighiţă cu obraz 

alb  

A197 Chlidonias niger-chirighiţă neagră  

A393 Phalacrocorax pygmeus- Cormoran mic  

A151 Philomachus pugnax- Bătăuşul  

A034 Platalea leucorodia- lopătar  

A229 Alcedo atthis- pescăruş albastru  

A002 Gavia arctica- Cufundac polar  

A001 Gavia stellata- cufundac mic  

A068 Mergus albellus- ferestras mic  

A023 Nycticorax nycticorax- Stârc de noapte  

A022 Ixobrychus minutus-stârc pitic  

A038 Cygnus Cygnus-lebădă de iarnă  

A193 Sterna hirundo-chira de baltă  

A166 Tringa glareola-fluerar de mlaştină  

A140 Pluvialis apricaria-ploier auriu  

A177 Larus minutus-pescăruşul mic  

A127 Grus grus-cocorul  

A131 Himantopus himantopus-piciorongul  

A060 Aythya nyroca-raţă roşie 

A027 Egretta alba-egretă mare 

A026 Egretta garzetta-egretă mică  

A132 Recurvirostra avosetta-ciocîntors  

A075 Haliaeetus albicilla-codalbul 

A030 Ciconia nigra- barza neagră 

A081 Circus aeruginosus-eretele de stuf  

A082 Circus cyaneus-eretele vânăt 

Păsări de pădure A239 Dendrocopos leucotos- Ciocănitoare cu 

spate alb  

A236 Dryocopus martius- ciocănitoarea 

neagră  

A234 Picus canus- ghionoaie sură 

A321 Ficedula albicollis- Muscar gulerat  



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETEA VECHE 

74 
          Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 a comunei Letea Veche, județul Bacău 

 
         

A320 Ficedula parva- Muscarul mic  

A246 Lullula arborea- Ciocârlie de pădure  

A307 Sylvia nisoria-silvia porumbacă  

A220 Strix uralensis-huhurezul mare  

A215 Bubo bubo-bufniţă  

A339 Lanius minor- Sfrâncioc cu frunte 

neagră  

A338 Lanius collurio- Sfrânciocul roşiatic 

A224 Caprimulgus europaeus-Caprimulgul  

A072 Pernis apivorus- Viesparul  

A089 Aquila pomarina- acvilă ţipătoare mică 

A103 Falco peregrinus- Şoimul călător  

Păsări din parcuri şi grădini A429 Dendrocopos syriacus- ciocănitoare de 

grădini  

A379 Emberiza hortulana- presură 

Păsări de pe terenuri agricole A255 Anthus campestris- Fâsă de câmp 

A122 Crex crex- cristelul de câmp  

A031 Ciconia ciconia-barza albă 

A097 Falco vespertinus- vânturelul de seară  
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu pe anul 2014 în județul Bacău 

 

Monumente ale naturii din judetul Bacau 

 

 Arbori: 
 

 Plop – Populus alba, situat în municipiul Bacău, Insula Mica de Agrement; 

 Stejar – Quercus robur, situat în municipiul Bacău , în curtea Liceului 

Ferdinand; 

 Ulm - Ulmus montana, situat în comuna Berești - Tazlău, satul Tescani, 

Așezamântul de Cultura Rosetti - Enescu; 

 Arțar – Acer pseudoplatanus, situat în municipiul Onești, partea estica a 

Parcului Municipal; 

 Salcamul din Onești – Robinia pseudacacia, situat în municipiul Onești; 

 Salcia lui Bacovia – Salix babilonica, situat în municipiul Bacău, Parcul 

Trandafirilor; 

 Castan comestibil – Castanea sativa situat in comuna Măgura, incinta 

Casei Copilului Brasov; 
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 Ginko biloba situat in municipiul Bacau, coltul sudic-estic al Parcului 

Trandafirilor; 

 Magnolia lui Bacovia – Magnolia acuminata, situat în municipiul Bacău, 

 Stejar – Quercus robur,  situat în comuna Berești – Tazlău, satul Tescani, 

incinta Antreprizei Tescani – S.C. Drumuri S.A. Bacau; 

 Fagii îngemănați – Fagus orientalis si F. Taurica, situat în localitatea 

Racova – comuna Racova, U.P.VI Racova, u.a.37; 

  

 Pasari: 

 Cocoșul de munte – Tetrao urogallus– Munții Nemira 

 

 Roci: 

 Piatra plângătoare– localitatea Dofteana, comuna Dofteana. 

 

APM Bacău monitorizează îndeaproape starea ariilor naturale din județ, prin 

controale periodice, dar și prin studiul speciilor importante existente în cadrul 

rezervații1. 

Situri incluse în reţeaua Natura 2000 

Nr 

crt 

Denumire Cod Suprafata 

totala ( ha) 

Suprafata 

in judetul 

Bacau (ha) 

Localizare 

1 Creasta 

Nemirei 

ROSCI0047 3.550 3.479 Dărmăneşti, 

Dofteana, Slănic 

Moldova 

2 Dealul Perchiu ROSCI0059 189 189 Onesti 

3 Lacurile de 

acumulare 

Buhuşi –Bacău 

– Bereşti 

ROSPA0063 5.575 5.519,7 Bacău, Cleja, 

Corbasca, 

Faraoani, 

Gârleni, Gioseni, 

Hemeiuş, 

Horgeşti, Iteşti, 

Letea Veche, 

Nicolae 

Bălcescu, 

Orbeni, Pânceşti, 
                                                           
1 Raport privind starea factorilor de mediu pe anul 2014 în județul Bacău 
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Răcăciuni, 

Sascut, 

Tamaşi,Tătărăşti, 

Valea Seacă 

4 Slănic 

Dofteana 

ROSCI0230 1.392 1.392 Dofteana, Slanic 

Moldova 

5 Lunca Siretului 

Mijlociu 

ROSPA0072 10.455 1.819 Damieneşti, 

Filipeşti, Negri 

6 Piatra Soimului 

– Scorteni-

Garlani 

ROSPA0138 31.180 - Balcani ,Blăgeşti 

Gârleni,Hemeiuş 

Mărgineni,Pârjol 

Scorţeni 

Sursa: APM Bacău 

 

Ariile naturale protejate asigură necesitatea de conservare a biodiversităţii şi 

protecţia cadrului natural cu toate bogăţiile peisajelor şi a resurselor naturale, pentru 

beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare. 

Turismul necontrolat practicat intens creează impact negativ, prin deteriorarea şi 

degradarea florei sălbatice, perturbarea speciilor de animale, abandonarea deşeurilor 

menajere.           

 

Starea de conservare a ariilor naturale protejate din judeţul Bacău 
Nr. 

crt. 

ANP de interes 

comunitar sau 

naţional 

Habitate Specii Observaţii 

Stare de 

conservare 

Impact Stare de 

conservare 

Impact 

1 IV.8. Rezervaţia 

Naturală Nemira  

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

2 2.128. Rezervaţia 

Naturală Izvorul Alb  

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

3 IV.5. Rezervaţia 

Naturală Măgura - 

Târgu Ocna  

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

4 IV.6. Rezervaţia 

Naturală Lacul 

Bălătău  

Nefavorabil

ă, total 

neadecvată 

Semnificativ Nefavorabi

lă 

Semnificativ Lacul este 

colmatat 

5 IV.7. Rezervaţia 

Naturală Buciaş   

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

6 2.126. Rezervaţia 

Naturală Perchiu 

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

7 2.129. Rezervaţia 

Naturală Pădurea 

Arsura  

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  
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8 2.130. Pădurea de pini   Nefavorabil

ă, 

neadecvată 

Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ Impact 

antropic 

prin turism  

9 2.134. Rezervaţia de 

arini de la Dofteana  

Nefavorabil

ă, 

neadecvată 

semnificativ Nefavorabi

lă 

semnificativ Datorită 

vârstei 

înaintate a 

arborilor 

10 VI.4. Aria de Protecţie 

Specială Avifaunistică 

Lacul Lilieci  

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

11 VI. 5. Aria de 

Protecţie Specială 

Avifaunistică Lacul 

Bacău II   

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

12 VI.6. Aria de Protecţie 

Specială Avifaunistică 

Lacul Galbeni   

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

13 VI.7. Aria de Protecţie 

Specială Avifaunistică 

Lacul Răcăciuni   

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

14 VI.8. Aria de Protecţie 

Specială Avifaunistică 

Lacul Bereşti   

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

15 Sit Natura 2000 

ROSCI0047 Creasta 

Nemirei 

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

16 Sit Natura 2000 

ROSCI0059  Dealul 

Perchiu 

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

17 Sit Natura 2000 

ROSCI0230 Slănic 

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

18 Sit Natura 2000 

ROSPA0072 Lunca 

Siretului Mijlociu 

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

19 Sit Natura 2000 

ROSPA0063  Lacurile 

de Acumulare Buhuşi 

- Bacău - Bereşti 

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

20 Sit Natura 2000 

ROSPA0138 Piatra 

Şoimului - Scorţeni - 

Gîrleni 

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

21 Sit Natura 2000 

ROSCI0318 Măgura 

Târgu Ocna 

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

22 Sit Natura 2000 

ROSCI0309 Lacurile 

din jurul Măscurei 

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  
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23 Sit Natura 2000 

ROSCI0327 Nemira-

Lapoş 

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

24 Sit Natura 2000  

ROSCI0162 Lunca 

Siretului Inferior 

Favorabilă Nesemnificat

iv 

Favorabilă Nesemnificativ  

25 Sit Natura 2000  

ROSCI0323 Munţii 

Ciucului 

Favorabilă Nesemnifica

tiv 

Favorabilă Nesemnificati

v 

 

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu pe anul 2014 în județul Bacău 

 

În cele 9 situri de importanţă comunitară (SCI) suprapuse total sau parţial pe 

teritoriul judeţului Bacău, fac obiectul protecţiei 4 dintre clasele majore de habitate: 

 

Habitate de interes comunitar prezente în ariile naturale protejate din 

judeţul Bacău 

Clase majore de habitate Habitate reprezentative 

pajişti şi tufărişuri din zona 

temperată 

3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile 

râurilor montane; 

3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria 

germanica de-a lungul râurilor 

montane;  

3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix 

elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 

3260 - Cursuri de apă din zona de 

câmpie până în etajul montan, cu 

vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi 

Callitricho-Batrachion;  

3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu 

vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi 

Bidention p.p; 

4030 - Tufărişuri uscate europene; 

4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 

4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi 

Rhododendron myrtifolium (Mugo-

Rhododendretum hirsuti); 

40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-

sarmatice; 

formaţiuni ierboase naturale şi 

seminaturale 

6170 - Pajişti calcifile alpine şi 

subalpine;  

6210* - Pajişti uscate seminaturale şi 

faciesuri cu tufărişuri pe substrate 

calcaroase (Festuco Brometalia); 
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6230* - Pajişti montane de Nardus 

bogate în specii, pe substrate silicioase; 

62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 

6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi 

înalte higrofile de la câmpie până în 

etajele montan şi alpin; 

6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 

6510 - Pajişti de altitudine joasă 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis);  

6520 - Fâneţe montane;  

mlaştini oligotrofe, turbării şi 

mlaştini alcaline 

7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi 

turbării oscilante (nefixate de substrat); 

7230 - Mlaştini alcaline; 

Păduri 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-

Fagetum;  

9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-

Fagetum;  

91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-

Fagion) 

91I0* - Vegetaţie de silvostepă 

eurosiberiană cu Quercus spp.; 

91AA - Vegetaţie forestieră ponto-

sarmatică cu stejar pufos 

9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip 

Galio-Carpinetum; 

91E0* - Păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 

91F0 - Păduri ripariene mixte cu 

Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus 

excelsior sau Fraxinus angustifolia, din 

lungul marilor râuri (Ulmenion 

minoris); 

92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus 

alba 

9410 - Păduri acidofile de Picea abies 

din regiunea montana (Vaccinio-

Piceetea) 
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu pe anul 2014 în județul Bacău 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETEA VECHE 

80 
          Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 a comunei Letea Veche, județul Bacău 

 
         

Statutul de conservare al habitatelor de interes european prezente la nivelul 

judeţului Bacău este unul favorabil. 

 

6.2 Factori si probleme de mediului 

 6.2.1 Factorul de mediu aer 

În judeţul Bacău, în anul 2014 a rezultat conform Inventarului de emisii, un total 

de 4998,755 tone poluanţi acidifianţi şi eutrofizanţi din care: 39,530 tone SOx şi SO2 

(0,79%), 4155,343 tone NOx (83,12%) şi 803,882 tone NH3 (16,08%). 

 

Emisiile de gaze cu efect acidifiant la nivelul judeţului Bacău, în anul 2014 

 
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu pe anul 2014 în județul Bacău 

 
 

În anul 2014, din reprezentarea grafică de mai sus, se poate constata că ponderea 

cea mai mare în ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect acidifiant şi eutrofizant la 

nivelul judeţului Bacău, este dată de emisiile de NOx. 

 

Contribuţia tipurilor de vehicule de transport la emisiile poluanţilor cu efect de 

acidifiere şi eutrofizare din transportul rutier de la nivelul judeţului Bacău, în anul 

2014 este prezentată în figura de mai jos: 

Emisii de SOx
0.79%

Emisii de NOx
83.12%

Emisii de NH3
16.09%
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Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu pe anul 2014 în județul Bacău 

 

Ponderea cea mai mare la emisiile de NOx provenite din transportul rutier este 

dată de autobuze şi vehicule grele (59,6%), iar în cazul emisiilor de amoniac acestea 

provin în cea mai mare parte de la autoturisme (88,41%). 

 

Un tablou de ansamblu asupra evoluţiei emisiilor de substanţe acidifiante şi 

eutrofizante (oxizi de sulf, oxizi de azot şi amoniac) este prezentat mai jos: 

 

tone/an 

An 2010 2011 2012 2013 2014 

SO2 şi SOx 2660,45 2817,41 *2899,56 **1217,789 *39,530 

NOx 5647,12 5456,78 5317,17 4134,15 4155,343 

NH3 1536,48 2758,6 1563,51 951,44 803,882 

*SO2 şi SOx 

** SOx 
Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu pe anul 2014 în județul Bacău 

 

 

Emisiile de substanţe poluante evacuate în atmosferă au o tendinţă descendentă 

ca urmare a implementării principiilor dezvoltării durabile şi adoptării unor politici de 

mediu precum:  

 producerea energiei electrice prin înlocuirea parţială a combustibililor fosili 

cu surse alternative: energie eoliană, energie produsă în câmpurile de panouri 

fotovoltaice, etc;  
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 reducerea conţinutului de sulf din combustibili şi carburanti şi înlocuirea 

parţială a combustibililor tip motorină cu biodiesel;  

 înlocuirea încălziri gospodăriilor din zona rurală (sobe tradiţionale pe lemne) 

cu sobe modernizate care folosesc drept combustibil peleţi şi care au randamente de 

ardere mari şi emisii de poluanţi reduse;  

 introducerea în exploatare a autovehiculelor prevăzute cu motoare alimentate 

electric;  

 prevederea de mecanisme economico–financiare care să permită înlocuirea 

instalaţiilor cu efect poluant important asupra mediului cu altele mai puţin poluante;  

 prevederea de instalaţii de reţinere, captare, stocare a substanţelor poluante 

(ex. captarea şi stocarea carbonului la Instalaţiile mari de ardere –IMA, filtre 

electrostatice, arzătoare cu NOx redus, scrubere, etc.)  

În scopul diseminării în timp real a informaţiei cu date privind calitatea aerului, 

sistemul de monitorizare este dotat şi cu un panou electronic de afisaj exterior, care 

este  amplasat în zona centrală a municipiului Bacău. 

 Realizarea monitorizării calităţii factorilor de mediu se desfăşoară în cadrul 

legal, stabilit prin transpunerea la nivel naţional a cerinţelor din directivele europene, 

în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă la toate nivelurile, asigurării unei dezvoltări 

durabile în condiţii de compatibilitate a schimbului de date. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în judeţul Bacău sunt în 

derulare  Planul de calitate a aerului pentru particule PM10 în municipiul Bacău şi 

comuna Letea Veche şi Planul de menţinere a calităţii aerului pentru particule PM10  

în municipiul Oneşti. 

 

 6.2.2 Factorul de mediu apă 

Resursele de apă ale judeţului Bacău sunt constituite din apele de suprafaţă - 

râuri interioare, lacuri naturale şi artificiale şi într-o măsură mai mică, din apele 

subterane. 

 Lungimea principalelor cursuri de apă de pe teritoriul judeţului Bacău este 

prezentată în tabelul următor: 

 

 Râul Lungime (km), din care % din total 

lungime în jud. 

Bacău 

în România: în judeţul Bacău: 

Siret 596 145 24,33 

Bistriţa 290 40 13,79 

Trotuş 169 118 69,82 

Tazlău 85 59 69,41 

Berheci 70 88 79,54 

Zeletin 75 59 78,66 

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Bacău 2014 
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Resursele de apă teoretice din judeţul Bacău sunt prezentate în tabelul de mai 

jos: 

 

 

Judeţ 

Bacău 
Resursa de suprafaţă (mil.mc) Resursa din subteran (mil.m3) 

Teoretică Utilizabilă Teoretică Utilizabilă 

1310 470 170 140 

Sursa:ABA Siret 

 

Se remarcă că deşi resursele de suprafaţă reprezintă preponderent resursa cea 

mai reprezentativă, totuşi procentul de utilizabilitate al apei subterane 82,3% este cu 

mult superior celui din apa de suprafaţă 35,8%. 

Compania Regionala de Apa Bacau S.A. ofera servicii de alimentare cu apa 

potabila in Municipiul Bacau, Comuna Hemeiusi, Comuna Letea, Comuna Margineni, 

Comuna Traian, Comuna ,Comuna Faraoani,Comuna Tatarasti, Comuna Filipesti, 

Comuna Magura, Orasul Tirgu Ocna, Comuna Buciumi, Comuna Casin, Comuna 

Stefan Cel Mare, Orasul Buhusi, Orasul Moinesti, Comuna Ardeoani, Comuna 

Magiresti, Comuna Poduri si Orasul Darmanesti. 

 

Apele subterane constituie o resursă mai puțin văzută iar evaluarea ei este 

mai dificilă. Ea se realizează pe baza observațiilor sistematice efectuate la posturile 

rețelei hidrogeologice naționale. Apele subterane se constituie într-o resursă 

importantă în special datorită calității lor fizico - chimice și biologice. 

 

Repartiţia corpurilor de apă de suprafaţă (râuri) conform evaluării stării 

ecologice şi stării chimice din anul 2014 este prezentată în tabelul şi graficul următor: 

 

Jud. 

Bacău 

Nr. 

corpuri 

monitoiz

ate 

Repartiţia corpurilor de apă conform evaluării stării ecologice 

Repartitia corpurilor de apă 

conform evaluării stării 

chimice* 

foarte 

bună 
bună moderată slabă proastă bună proastă 

nr. 

total 

corpuri 

% 
nr. total 

corpuri 
% 

nr. total 

corpuri 
% 

nr. 

total 

corpur

i 

% 

nr. 

total 

corpuri 

% 

nr. 

total 

corpuri 

% 
nr. total 

corpuri 
% 

14 - - 12 85,71 2 14,29 - - - - 4 100 - - 

Sursa:ABA Siret 

 

Conform Manualului de operare pentru anul 2014 la nivelul judeţului Bacău au 

fost monitorizate 7 secţiuni de râu, situate pe 5 cursuri de apă .                        
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Cursul de apă Secţiunea 

râu Bistriţa Aval lac Agrement Bacău 

râu Bistriţa Aval Bacău 

râu Siret Galbeni 

râu Trotuş Amonte Târgu Ocna 

râu Trotuş Vrânceni 

râu Oituz Amonte Oneşti 

pârâu Urmeniş Comăneşti 

Sursa:ABA Siret 

 

Încadrarea în clase de calitate a zonelor vulnerabile - grupa de indicatori - 

nutrienţi este prezentată în tabelul următor: 
 

Râu Secţiune Corp de apă Încadrare 

globală 

Grupa de 

indicatori 

NUTRIENŢI 

(pe corp de 

apă) 

Încadrare funcţie de NO3
- 

Concentraţia 

medie 

anuală 

(mg N/dm3) 

Concentraţia 

maximă 

anuală 

(mg N/dm3) 

Concentraţia 

maximă 

anuală 

(mg NO3
-

/dm3) 

Siret Galbeni - - 2,578 4,417 19,558 

Bistriţa Aval Lac 

Agrement 

Bacău 

- - 1,372 1,538 6,810 

Aval 

Bacău 

- - 1,969 2,852 12,629 

Trotuş Amonte 

Tg. Ocna 

Trotuş 

(cfl.Urmeniş-

cfl. Tazlău) 

M 0,820 1,184 5,243 

Vrânceni Trotuş 

(cfl.Tazlău-

cfl. Siret) 

B 1,038 1,318 5,836 

Oituz Amonte 

Oneşti 

Oituz (Oituz) M 1,018 1,696 7,510 

Urmeniş Comăneşti Urmeniş 

(Urmeniş) 

M 1,009 1,703 7,541 

Sursa:ABA Siret 

 

  6.2.3 Factorul de mediu sol 

 Presiunile asupra stării de calitate a solurilor din zona comunei Letea Veche sunt 

reprezentate de : 

 Utilizare şi consumul de îngrăşăminte 
În utilizarea îngrăşămintelor chimice în agricultură se observă o variaţie 

multianuală legată de necesarul din sol sau de deficitul în anumiţi nutrienţi în diferiţi 
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ani. Per total tendinţa este de uşoară creştere (24%) a utilizării îngrăşămintelor 

artificiale în agricultură în anul 2014 comparativ cu momentul 2010. 

 

Tone substanță 

activă 

2010 2011 2012 2013 2014 

Îngrășăminte cu 

azot 

77 94 75 77 90 

Îngrășăminte cu 

fosfor 

30 50 50 50 50 

Îngrășăminte cu 

potasiu 

30 15 30 15 30 

Sursa: DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ BACĂU 

 

 Poluarea solurilor în urma activităților din sectorul industrial: 
Suprafaţă totală a siturilor potenţial contaminate de diferite activităţi industriale, 

la nivelul judeţului Bacău este de 320,3 ha, din care cel mai mare număr este 

reprezentat de siturile contaminate datorită procesului de extracţie a petrolului, totuşi 

cu o pondere de numai 8,42% din suprafaţa totală. Faţă de momentul înregistrării lor în 

baza de date a siturilor potenţial contaminate, suprafaţa totală a fost redusă cu 3,7 ha în 

special datorită atenuării naturale a poluărilor cu produs petrolier, de asemenea o 

suprafaţă de 84,01 ha este propusă a fi scoasă din inventar datorită lucrărilor de 

ecologizare, reconstrucţie ecologică realizate şi aducerea indicatorilor de poluare în 

limitete prevăzute de Ordinul 756/ 2007. 

 

Situaţia generală a solurilor afectate de procese naturale 

 

 Localitatea 

 

Tipul de degradare 

 

Suprafaţa  

(ha) 

Măsurile 

intreprinse 

Judeţul Bacău 

 a. Eroziune în suprafaţă 

foarte puternică + excesivă 

  

1. Ardeoani, Dealu Morii, 

Găiceana, Motoşeni, 

Onceşti, Vultureni, Plopana 

 600 – 800 absente 

2. Filipeni, Stănişeşti, 

Motoșeni, Plopana 

 > 1000 absente 

- Agăş, Brusturoasa, 

Comăneşti, Dărmăneşti, 

Balcani, Berzunţi, 

Bârsăneşti, Căiuţi 

b. Alunecări de teren 

semiactive 

> 500 absente 

- Filipeşti, Negri, Traian, 

Buhoci, Săuceşti, Letea 

c. Terenuri frecvent inundabile > 100 absente 
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Veche, Gârleni, Urecheşti, 

Răchitoasa 

- Agăş, Brusturoasa, Asău, 

Bârsăneşti, Podu Turcului, 

Vultureni, Stănişeşti, 

Răchitoasa 

d. Eroziune în adâncime 

(ogaşe şi ravene) 

> 100 (cu o 

densitate de 

cca 1/100 m 

distanţă) 

absente 

 e. Poluare ( excavaţii, depozite 

de gunoi, rumeguş, etc.) 

  

1. Ghimeş – Făget  5 absente 

2. Agăş  5 absente 

3. Urecheşti  2 absente 

4. Slănic Moldova, Zemeș  (reziduu petrolier vechi) 5 absente 
Sursa: DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ BACĂU 

  

 Suprafaţa terenurilor amenajate cu lucrări de ameliorare şi combatere a 

eroziunii solului se menţine constantă în perioada 2010-2014, cele mai mari suprafeţe 

ameliorate sunt terenurile arabile. 

 

Ponderea suprafeţelor de teren agricol, amenajate pe categorii de lucrări de 

îmbunătăţiri funciare, în perioada 2010-2014 

 

 

 

 

Anul 

Suprafaţa 

amenajată pentru 

irigaţii 

Suprafaţa 

amenajată cu 

lucrări de 

desecare- drenaj 

Suprafaţa 

amenajată cu 

lucrări de 

combatere a 

eroziunii solului 

Ha % din total 

teren agricol 

la 

nivel de 

judeţ 

ha % din total 

teren 

agricol la 

nivel de 

judeţ 

ha % din total 

teren 

agricol la 

nivel de 

judeţ 

2010 20.193 6,33 3.623 1,14 111.881 35,04 

2011 20.193 6,33 3.623 1,14 111.881 35,04 

2012 20.193 6,33 3.623 1,14 111.881 35,04 

2013 20.193 6,33 3.623 1,14 111.881 35,04 

2014 20.193 6,33 3.623 1,14 111.881 35,04 
Sursa: FILIALA TERITORIALA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MOLDOVA SUD UNITATEA DE 

ADMINISTRARE BACĂU 

 

În baza situațiilor realizate de către agențiile județene pentru protecția mediului privind 

încadrarea terenurilor, în județul Bacău figurează 103 situri potențial 

contaminate/contaminate, dupa cum urmeaza: 
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 Asău (2), Dealu Morii (1), Dofteana (3), Filipesti (1), Glăvănești (1), Letea Veche 

(1), Măgiresti (1), Municipiul Bacău (3), Municipiul Onești (3), Nicolae Bălcescu 

(1), Oituz (5), Comănești (8), Dărmănești (4), Moinești (22), Slănic Moldova (1), 

Târgu Ocna (3), Pârjol (2), Răcăciuni (1), Racova (1), Sascut (1), Scorțeni (2), 

Solonț (4), Ștefan cel Mare (1), Tamași (1), Zemeș (27). 

 

6.3  Sistemul actual de gestionare a deșeurilor 

Principalele forţe conducătoare ale consumului de resurse sunt: creşterea 

economică, dezvoltările tehnologice şi modelele schimbătoare de producţie şi consum. 

Aproximativ o treime din resursele utilizate, sunt transformate în deşeuri şi emisii. 

Utilizarea resurselor, este datorată în parte consumului crescut de bunuri şi servicii. 

Fiecare cetăţean al judeţului Bacău  aruncă în medie 0,30 t de deşeuri menajere 

pe an şi această cifră este estimată a creşte. Se urmăreşte raţionalizarea resurselor 

neregenerabile şi utilizarea atentă a resurse naturale regenerabile la o rată care să nu 

depăşească capacitatea de regenerare a acestora. În mediul rural, cantitatea absolută de 

deşeuri biodegradabile este încă scăzută, fiind preconizată o creştere anuală de 0,8%. 

 

Societăţile din comuna Letea Veche și/sau cele mai apropiate de comună, 

autorizate în vederea colectării şi valorificării deşeurilor la nivelul judeţului Bacău: 

 

Lista societăților autorizate în vederea colectării și valorificării deșeurilor - 

județul Bacău 
  Nr. 

crt.  

 Operatorul  economic   Date de identificare (adresa, tel./fax., e-mail, 

persoană de contact)  

1 SC SOMA SRL  Bacău, 

str.Al.Tolstoi, nr.6,tel./fax:0234514800 e-

mail:office@soma.ro,   persoană de contact: Elena 

Chiper director economic 

2 PRIMĂRIA BACĂU Bacău, 

str. Marasesti, nr.6, tel/fax:0234524024, Punct de lucru: 

Bacau, str. Chimiei, fn, persoană de contact:dir. Marcu 

Viorica  

3 SC SERVSAL SA  Onești, 

str. George Bacovia, nr.156, persoană de contact: dir. 

Nistreanu Eugen, tel:0234/318780, fax:0234/318779 

4 UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ 

MUNICIPIUL MOINEȘTI 

Moinesti,  

str. Vasile Alecsandri, nr.14, tel/fax:0234363680/365428, 

Punct de lucru: str. Pacurari, fn,  persoană de contact: 

Daniela Enea, Gabriela Banuta 

5 SC GYNDANY IMPEX SRL     Buhusi, 

 str. M. Viteazu,  nr.4,  tel:0744524768, persoana de 

contact: Buzila Dumitru 

6 SC ECOREC RECYCLING 

SRL   

Buhuși, 

 str. Libertății, nr.36, zona Chebac, tel/fax:0234515650, 
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persoană de contact: Anca Rusu 

7 SC ECOREC RECYCLING 

SRL   

Buhusi, 

 str. Libertatii, nr.36, zona Chebac,Punct de lucru: Tg. 

Ocna str. Gălean, nr.72,  tel/fax:0234515650, persoana 

de contact: Anca Rusu 

8 SC REMAT SA Iași, 

str. Aurel Vlaicu, nr. 88, jud. Iași, Punct de lucru: Bacău, 

str. Aeroportului, nr. 1, e-mail: remat@mail.dntis.ro   

9 SC REMATINVEST SRL Cluj -Napoca, Piața Timotei Cipariu, nr.15, bl.3A, Sp. 

Com. 66A/66B; Onești, str. Industriilor, nr.1, jud. Bacău, 

pers. de contact: Timpau Mihaela, tel/fax:0234310113, 

mobil:0752444211, e-

mail:mihaela.timpau@rematinvest.ro 

10 SC SILNEF MG SRL       Brașov,  

str. Mihai Viteazul, nr.99, parter, cam 1, Punct de lucru: 

Bacău, str. Chimiei, nr.2, persoană de contact: Stoian 

Mihaela, tel/fax:0234585002 

11 SC DEMECO SRL   Bacău, 

 str. Constantin Musat, nr.3, tel/fax:0234515650, Punct 

de lucru: Buhuși, str. Libertățtii, nr.36, persoana de 

contact: Roșca Mihaela 

12 SC REMAT SA Iași, 

str. Aurel Vlaicu, nr. 88, e-mail: remat@mail.dntis.ro , 

Punct de lucru: Onesti, str. Uzinei, FN, persoana de 

contact: Pintilie Andrei, tel:0749178793  

13 SC REMAT SA Iași, 

str. Aurel Vlaicu, nr. 88, e-mail: remat@mail.dntis.ro, 

Punct de lucru: Bacău, str. Nordului, nr.20, persoana de 

contact: Pintilie Andrei, tel:0749178793   

14 SC ECO VALEA MUNTELUI 

SRL 

Comănești,  

str. Moldovei, nr.118, persoană de contact: Buftia 

Adrian, tel: 0745909475, fax: 0234/374278 

15 SC ANDISIMO SRL Bacău,  

str. Livezilor, nr.9, bl.9, sc.A, ap.6, e-

mail:silvia.andisimo@yahoo.com, Punct de lucru: Bacău, 

str. Constantin Musat, nr.3 

16 SC REMAT SA Bacău,  

str. Izvoare, nr.107, e-

mail:barembac@clicknet.ro,tel:0234584439, 

fax:0234584698, pers. de contact: Antoniac Liviu 

17 SC REMAT SA Bacău,  

str. Izvoare, nr.107, e-

mail:barembac@clicknet.ro,tel:0234584439, 

fax:0234584698, pers. de contact: Antoniac Liviu, Punct 

de lucru: Onesti, str. Mărășești, nr.3 
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18 SC NICK-MANS SRL Bacău,  

str. Milcov, nr.9, e-mail:office@nick-mans.ro, Punct de 

lucru: Bacau, str. Izvoare, nr.117, tel:0234545009, 

fax:0234533408, persoană de contact: Miclaus Nicolae 

19 SC DUMIROM SRL Bacău,  

str. Nicolae Bălcescu, nr.5, bl.5, sc.B, et.7, ap.28, Punct 

de lucru: Bacău, Calea Moinești, nr.5, persoană de 

contact: Cautis Vasilica, tel/fax:0234516077 

20  SC UTIL PRESTSERV SRL Slănic Moldova,  

str. Vasile Alecsandri, nr.4, jud. Bacău, persoană de 

contact: Boeru Marian, tel:0234348119, fax:0234348829, 

e-mail: primaria_sl@yahoo.com 

21 SC REMAT SA Iași, 

str. Aurel Vlaicu, nr. 88, e-mail: remat@mail.dntis.ro , 

Punct de lucru: Moinești,  

str. Atelierelor, nr.3, persoană de contact: Busuioc Maria, 

tel: 0234586789 

22 SC Compania de Utilități 

Publice Târgu Ocna SA  

Tg. Ocna,  

str. Trandafirilor, nr.1 bis, Punct de lucru: Tg. Ocna,  

str. C. Negri, fn, persoană de contact:Mocanu Liviu,  

tel/fax:0234340384 

23 SC STINA SRL Dărmănești,  

str. Energiei, nr.368 , persoană de contact:Pădureanu 

Ștefan, tel: 0745272598,  e-mail:padustef@yahoo.com 

24 SC DUMIROM SRL Bacău,  

str. Nicolae Bălcescu, nr.5, bl.5, sc.B, et.7, ap.28, Punct 

de lucru: Moinesti,  

str. Atelierelor, nr.121; tel/fax:0234516077, persoană de 

contact: Cautis Vasilica, e-

mail:officedumirom@yahoo.com 

25 SC ELECTRIC GENERAL 

SERVICE SRL 

Bacău,  

str. Serbănesti, nr. 9 A tel/ fax: 0234510500,0234513500 

m:0723201280 , persoană de contact:Maghinici Teofilia 

26 PĂDURARU N. LILIA 

Întreprindere Individuală 

Onesti, str. Calea Mărăsesti, nr.274 B, jud. Bacău, 

persoană de contact: Păduraru Ciprian, tel:0745483558, 

fax: 0334819611 

27 SC CEZI STAR 2014 SRL Bacau, str. Bucegi, nr.25, jud. Bacău, Bacău, str. Ciprian 

Porumbescu, nr.32, persoană de contact: Macovei 

Constantin, tel:0756480291 

28 Asociația Română pentru 

Reciclare ROREC 

Bucuresti, str. Sevastopol, nr.24, tel:0212337186; 

fax:0212327881; Punct de lucru:com. Oituz, str. 

Caminului, jud. Bacău, persoană de contact: Cristian 

Oprea, m:0737015382; e-mail:opreacristian@gmail.com 

29 SC CROMFER COM SRL  com. Beresti Tazlău sat Românești, jud. Bacău 

30 SC BYC METAL SERV SRL Sediu: Bacău, str. Banca Natională, nr.43/D/52 Punct de 

lucru:Bacău, str. Veronica Micle, nr.1, persoana de 

contact:Boghiu Cătălin  tel: 0334815929; e-mail: 

bycmetalserv@gmail.com 
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31 SC ALPINCOMPREST SRL Buhusi, str. Libertății, nr.46, jud. Bacău, Punct de lucru: 

oraș  Buhusi, str. Libertatii, nr.46, jud. Bacau, persoană 

de contact: Hirțan Vasile, tel:0745207857, e-

mail:alpincomprest@yahoo.com 

32 SC ROSGAZINVEST SRL Tg. Ocna, str. Victoriei, nr. F6, jud. Bacău Punct de 

lucru: Tg. Ocna, str. Fundătura Costache Negri, nr.1, jud. 

Bacău 

Sursa: Raport privind starea factorilor de mediu pe anul 2014 în județul Bacău 

 

În anul 2012 și în prezent, depozitarea deșeurilor municipale s-a realizat pe 

depozitul județean conform Bacău. La 1 ianuarie 2011  a intrat în operare depozitul 

ecologic Bacău, depozit care deserveşte  tot judeţul Bacău. Depozitul este în operarea 

Primăriei Municipiului Bacău care deţine Autorizaţia integrată de mediu nr. 

9/29.08.2011, valabilă până la 29.08.2021. 

 

 
Sursa: www.adisbacau.ro  

 

Pentru un mediu curat și sănătos, este nevoie de un management corect și 

eficient al deșeurilor, generarea deșeurilor fiind urmare a oricărei activități umane, fie 

ea industrială sau casnică, de aceea unul dintre obiectivele administrației locale din  

Letea Veche este amenajarea în comună de platforme betonate pentru colectarea 

selectivă a gunoiului menajer. 

Serviciul public de salubrizare din comuna Letea Veche se desfașoară în 

conformitate cu legislația în vigoare privind atribuțiile Consiliului local în asigurarea 

serviciilor de salubrizare a comunei. Scopul activității fiind asigurarea curațeniei în 

http://www.adisbacau.ro/
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comuna Letea Veche, prin colectarea și neutralizarea deșeurilor menajere și luarea 

măsurilor necesare de prevenire, reducere și combatere a factorilor poluanți.  

Serviciul public de salubrizare al comunei Letea Veche este organizat și 

functionează conform Regulamentului serviciului de salubrizare. In prezent activitățile 

de colectare, transport și eliminare a  deșeurilor este realizată de către SC SOMA SRL. 

Comuna Letea Veche este membru fondator în cadrul  Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare, alături de cele 65 de localități din județul Bacău. 

Asociația a fost constrituită în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, 

monitorizării și gestionării în comun  a serviciului de salubrizare pe raza de 

competență a unităților administrativ teritoriale membre, precum și realizarea în 

comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate 

înființătii, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice 

aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. 

 

 

6.4  ANALIZA  SWOT  A MEDIULUI 

Puncte tari Puncte slabe 

- Natura în mare parte bine conservată; 

- Calitatea aerului se află în limite 

normale. 

- În comuna Letea Veche nu există o 

stație de epurare; 

- Suprafețe mici de păduri. 

Oportunități Amenințări 

- Implementarea unui sistem de colectare 

selectivă a deșeurilor reciclabile la nivel de 

comună.  

- Modificări climtice, cu perioade de 

secetă și ploi excesive;  

-  Risc de poluare a solului prin 

utilizarea necorespunzătoare a 

îngrășămintelor agricole, depozitarea 

necorespunzătoare a reziduurilor 

zootehnice, gospodărirea și depozitarea 

necorespunzătoare a deșeurilor 

menajere; 

-  Calitatea aerului este influențată de 

circulația pe drumurile județene 

 

 

 

7.1  Structură, servicii și ordine publică 

Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful administrației 

publice locale și al aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației 

publice locale, pe care îl conduce și îl controlează. 
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Sursa: Arhiva Primăriei 

 

Primarul răspunde de buna funcționare a administrației publice locale, în 

condițiile legii, reprezintă comuna în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele 

fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție. 

Principalele atribuții ale primarului, viceprimarului și secretarului sunt 

prezentate în art. 68. din Legea 215/2001 – Legea administrației publice. 

Conform organigramei Primăriei comunei Letea Veche, în subordinea 

primarului se află următoarea structură: 

§ Consiliul local – care are în componență 15 consilieri, din care este ales 

viceprimarul; 

§ Administrator public – funcție de conducere contractuală. 

§ Secretar, responsabil pentru următoarele compartimente: 

 Compartiment Registrul Agricol – cu 5 posturi de execuție din care 1 este 

vacant, 1 temporar vacant 

 Compartiment Juridic și Contencios – cu 2 posturi de execuție din care 1 

este vacant 

 Serviciu asistență socială și asistenți personali – cu 1 post de conducere 

(vacant), 5 posturi de execuție din care 3 sunt vacante și 24 de asistenți personali 

 Compartiment Impozite și Taxe locale - cu 3 posturi de execuție din care 1 

este vacant 

 Compartiment Resurse Umane – cu 1 post  de execuție  

 Compartiment Arhivă – cu 1 post de execuție, în prezent vacant 

 Compartiment Registratură – cu 1 post  de execuție, în prezent  temporar 

ocupat 
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 Compartiment Financiar contabil – cu 3 posturi de executie, din care 2 sunt 

vacante 

 Compartiment  Urbanism, disciplina in constructii, dezvoltare și cadastru – 

cu 3 posturi de execuție (2 vacante) 

 Compartiment Deservire  – cu 4 posturi de execuție (1 vacant) 

 Compartiment Achiziții publice  – cu 1 post de execuție, în prezent vacant 

 Compartiment Audit intern – 1 post de execuție, în prezent vacant 

 Compartiment Recuperări Creanțe și Executări Silite – cu 2 posturi de 

execuție (1 vacant) 

§ Compartiment SVSU - cu 1 post de execuție 

§ Compartiment Administrarea domeniului public - cu 2 posturi de execuție 

§ Compartiment Poliția locală Letea Veche – cu 7 posturi de execuție (3 vacant) 

§ Compartiment After School - 1 post de execuție, în prezent vacant 

§ Compartiment Bibliotecă - 1 post de execuție. 

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului local Letea Veche sunt: 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, 

administrarea patrimoniului public și privat al comunei, agricultură, 

gospodărire comunală, protecția mediului și comerț; 

 Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură și culte, activități sportive și 

de agrement; 

 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, respectarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor, apărarea ordinii și liniștii publice, 

muncă și protecție socială, protecție copii, sănătate. 

 

În comuna Letea Veche în slujba cetățenilor mai funcționează un Birou de 

Poliție locală, un oficiu poștal și un post de Poliție. 

 

La nivelul anului 2014, Primăria comunei Letea Veche a colectat la buget 

venituri superioare,  prin urmare a fost încheiat exercițiul financiar cu un excedent de 

29.511  lei. 

În anul 2013, excedentul bugetar s-a diminuat cu 60,23 % față de anul 2012. 

 

Analiza evoluției Contului de execuție a bugetelor locale în intervalul 2012-

2014 – Primăria Letea Veche 

- Lei-  

 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 

Venituri bugetare totale 11.171.373 5.506.350 5.706.451 

Cheltuieli bugetare totale 11.079.253 5.439.715 5.676.940 

Excedent/deficit bugetar 92.120 36.634 29.511 

Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor cuprinse în ”Contul de execuție a 

bugetului local” 
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Pentru o analiză atentă asurselor de finanțare a activității comunității locale, este 

relevantă analizarea în detaliu a structurii veniturilor primariei Letea Veche. 

 

Structura veniturilor locale ale Primăriei Letea Veche – evoluția în 

intervalul 2012-2014  

(lei) 

Categorie venituri Anul 2012 
Anul 2013 

 

Anul 2014 

 

Impozit pe venit 65.522 80.446 76.446 

Cote și sume defalcate din 

impozitul pe venit 

1.324.528 1.410.474 1.478.729 

Impozite și taxe/proprietate 420.806 490.851 643.138 

Sume defalcate din TVA 2.459.495 2.011.739 2.802.374 

Taxe pe utilizarea bunurilor 157.671 185.106 244.941 

Alte impozite și taxe 82.051 119.210 100.407 

Venituri din proprietate 11.228 35.991 38.981 

Amenzi, penalități și 

confiscări 

42.513 44.643 56.795 

Transferuri voluntare 15.000 0 0 

Subvenții de la bugetul de 

stat 

121.441 989.210 75.738 

Diverse venituri 109.597 138.679 188.903 

Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor cuprinse în ”Contul de execuție a 

bugetului local” 

 

Analizând structura veniturilor comunei Letea Veche la nivelul anului 2012, se 

observă că aproximativ 22% din venituri provin din sumele defalcate din TVA, iar 

cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit reprezintă a doua categorie de venituri 

cu aport semnificativ la cuantumul total, contribuind cu 12%. 

Din categoria impozitelor și taxelor colectate la nivel local în anul 2012, doar 

veniturile din taxarea dreptului de proprietate dețin un procent semnificativ, respectiv 

4%, celelalte categorii de taxe și impozite, precum amenzi, penalități, taxe 

administrative, reprezintă venituri cu un aport scăzut la bugetul general de venituri, 

fiind dovada unei proiectări sănătoase a bugetului, întrucât acestea din urmă sunt 

încadrate în categoria veniturilor cu un caracter dificil de previzionat. 

Din punct de vedere a structurii veniturilor bugetare în anul 2013, aceasta este 

mai apropiată de cea din 2012, înregistrându-se o creștere semnificativă, astfel: 

 În anul 2013 a crescut ponderea deținută de sumele defalcate din 

impozitul pe venit cu aproximativ 6% ; 

 A scăzut ponderea sumelor defalcate din TVA cu aproximativ 18,21%; 

 A crescut ponderea contribuției veniturilor ce provin din taxarea 

proprietății cu aproximativ 68,80%. 
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Deși comparativ cu anul 2013, sume defalcate din TVA, din impozitul pe venit 

și venitul din impozitarea proprietății au rămas principalele categorii de venituri care 

au finanțat bugetul general, se constată o modificare a ponderii în anul 2014, astfel: 

 A crescut ponderea deținută de sumele defalcate din impozitul pe venit cu 

aproximativ 5%; 

 A crescut ponderea sumelor defalcate din TVA cu aproximativ 22%; 

 A crescut ponderea contribuției veniturilor ce provin din taxarea 

proprietății cu aproximativ 24%; 

 A crescut ponderea contribuției veniturilor ce provin din taxarea 

amenzilor, penalităților și confiscărilor cu aproximativ  21%; 

 

 

Structura cheltuielilor bugetare ale Primăriei Letea Veche – evoluția în 

intervalul 2012-2014 (lei) 

Categorie venituri Anul 2012 Anul 2013 

 

Anul 2014 

 

 Autoritati publice generale 

si activitati externe 

1.091.557 1.238.740 1.365.223 

Transferuri cu caracter 

general 

25.128 25.200 30.650 

Ordine publica si siguranta 

nationala 

97.830 99.711 120.434 

Învățământ 1.434.227 1.241.600 1.783.246 

Cultură, recreere, religie 387.279 52.212 121.255 

Asigurări și asistență 

socială 

380.752 486.858 482.855 

Servicii și dezvoltare 

publică 

1.761.509 1.641.981 757.779 

Protecția mediului 3.441.429 199.969 260.916 

Transporturi  2.379.395 486.875 754.582 

Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor cuprinse în ”Contul de execuție a 

bugetului local” 

 

Faptul că la nivelul comunei există o infrastructură educațională dezvoltată, cu un 

număr semnificativ de școli și grădinițe și cheltuielile dirijate către acest sector sunt pe 

măsură, astfel către învățământ sunt direcționate 13% din totalul cheltuielilor din anul 

2012, majorându-se cu 16,10% în anul 2014 comparativ cu anul 2013.  

În anul 2014, nivelul acestor cheltuieli a înregistrat un procent de 31,42%, în 

cuantum fiind incluse atât cheltuielile cu remunerarea personalului cât și costuri cu 

întreținerea și funcționarea clădirilor. 
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În anul 2013 cheltuielile pentru serviciile de asigurări și asistență socială au 

înregistrat o creștere față de anul 2012 cu 21,79%, urmate de cheltuielile pentru ordine 

publica si siguranta nationala serviciile de dezvoltare publică cu 1,89%.  

Ținând cont că asistența socială reprezintă pentru un segment de persoane o 

formă de încurajare a inactivității este necesară revizuirea acestei tendințe prin măsuri 

active de crearea de noi locuri de muncă, stimularea ocupării, facilități acordate 

antreprenorilor locali pentru angajarea persoanelor din comunitate, organizarea de 

cursuri de formare și reconversie profesională în vederea adaptării la noile cerințe ale 

pieței muncii. 

 

 

7.2 Analiza  SWOT  a administrației publice 

Puncte tari Puncte slabe 

- Administrație locală dinamică; 

- Excedent bugetar în ultimii trei ani; 

- Climat de colaborare și cooperare în 

administrația publică locală; 

- Creșterea nivelului de colectare a 

taxelor provenind din amenzi; 

- 21 posturi vacante în cadrul Primăriei; 

- Tendință de creștere a cheltuielilor 

curente la bugetul local;  

- Număr scăzut de personal în cadrul 

administrației locale față de volumul 

atibuțiilor legale. 

Oportunități Amenințări 

- Accesarea surselor de finanțare 

nerambursabile în vederea dezvoltării 

locale;  

- Întărirea autonomiei locale și creșterea 

rolului în economia județului prin numărul 

de investitori atrași. 

- Migrarea personalului calificat din 

administrație către mediul privat;  

-  Venituri provenind din alte activități 

ale administrației publice locale 

nesemnificative;  

- In urma unei gestionări slabe pot 

apărea deficite bugetare la nivelul 

bugetului. 
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1. Cadrul european, național, regional și județean 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei are rolul de a canaliza forțele care 

acționează la nivel local în vederea îndeplinirii unui obiectiv general comun, trasat de 

viziunea de dezvoltare a acesteia și corelat cu strategiile județene, regionale, naționale 

și europene. Impactul realizării și implementării unei Strategii de Dezvoltare Locală nu 

se limitează la efectele directe la nivelul comunității locale, rezultând și numeroase 

efecte indirecte la nivel județean, regional, național și chiar european. 

 

Contextul european 

Strategia Europa 2020 își propune să asigure o creștere economică: inteligentă, 

prin investiții mai eficiente în educație, cercetare și inovare; durabilă, prin orientarea 

decisivă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon; și favorabilă 

incluziunii, prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă și pe reducerea 

sărăciei. Strategia se concentrează pe cinci obiective ambițioase privind ocuparea 

forței de muncă, inovarea, educația, reducerea sărăciei și energia/clima. 

 

Obiectivele Europa 2020: 

 Ocuparea forţei de muncă 

 rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu 

vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani 

 Cercetare şi dezvoltare  

 alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare 

 Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei 

 reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 

30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990 

 creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20% 

 creşterea cu 20% a eficienţei energetice 

 Educaţie 

 Reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii 

 creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare 

în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani 

 Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale 

 reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care 

suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii 

sociale. 
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În elaborarea strategiei  comunei Letea Veche au fost luate  în considerare cele 

11 obiective tematice înscrise în Acordul de Parteneriat dintre Romania si Comisia 

Europeana 2014-20202.  

Obiectivele tematice enunțate în cadrul Acordului de Parteneriat constau în 

domenii care se doresc a fi dezvoltate și ținte ce se doresc a fi atinse în perioada 2014-

2020, după cum urmează: 

 

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării. 

2. Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor, precum 

și îmbunătățirea utilizării și a calității acestora. 

3. Sporirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol 

(pentru FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru EMFF) 

4. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în toate 

sectoarele  

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, precum și a prevenirii și 

gestionării riscurilor. 

6. Conservarea și protejarea mediului și promovarea eficienței resurselor. 

7. Promovarea unui transport durabil și eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor rețelelor majore  

8. Promovarea sustenabilității și a calității locurilor de muncă și sprijinirea 

mobilității lucrătorilor. 

9. Promovarea incluziunii sociale, precum și combaterea sărăciei și a oricărei 

forme de discriminare  

10.  Investiții în educație, instruire și învățământ vocațional pentru competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții  

11.  Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților 

interesante și o administrație publică eficientă. 

 

 

Încadrarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Letea Veche în 

obiectivele tematice enunțate anterior, se va realiza prin luarea în considerare a 

acestora,  în stabilirea obiectivelor strategice care vor urmări necesitățile comunității 

locale. 

 

Contextul național 

Sub auspiciile Strategiei Europa 2020, Romania și-a asumat să îndeplinească 

anumite ținte referitoare la ocuparea forţei de muncă, inovare, educaţie, incluziune 

socială şi mediu/energie. 

 

 

                                                           
2 Versiunea august 2014, versiune aprobata de catre Comisia Europeana 
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Conform  Acordului de Parteneriat 2014-2020 încheiat în luna august 

2014 cu Uniunea Europeana ”În perioada 2014-2020, fondurile alocate României sunt 

de aproximativ 22,4 miliarde € în cadrul politicii de coeziune (FEDR, FSE, Fondul de 

coeziune), la care se adaugă încă 106 milioane € din inițiativa privind ocuparea forței 

de muncă în rândul tinerilor (alături de o alocare identică din FSE). Fondurile 

alocate pentru dezvoltarea sectorului agricol și a zonelor rurale vor fi suplimentate cu 

8 miliarde € din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). 

Alocarea pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) se ridică 

la aproximativ 168 milioane €.” 

 

Detaliile privind alocarea sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Program Fonduri ESI Alocare 

PO dedicat infrastructurii de 

anvergură 

FEDR 2.483.527.507 

FC 6.934.996.977 

PO dedicat capitalului uman FSE+YEI 4.326.838.744 

PO dedicat capacității 

administrative 

FSE 553.191.489 

PO dedicat competitivității FEDR 1.329.787.234 

PO dedicat asistenței 

tehnice 

FEDR 212.765.960 

PO regional FEDR 6.700.000.000 

PNDR FEADR 8.015.663.402 

FMAOP EMFF 168.421.371 

Total  30.725.192.684 

Sursa: Acordul de Parteneriat 2014-2020 

 

 

 

Contextul regional 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat public Planul de 

Dezvoltare Regionala Nord Est pentru perioada 2014-2020, iar la nivel de regiune, 

pentru perioada următoare, au fost identificate următoarele propuneri de priorități de 

dezvoltare: 
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 După cum rezultă inclusiv din prioritățile enunțate în cadrul Planului de 

Dezvoltare Regionala  se poate remarca consistența și consensul existente în ceea ce 

privește principalele direcții de dezvoltare urmărite în stabilirea obiectivelor strategice 

de dezvoltare la nivel european, național și regional. 

 Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Letea Veche se încadrează în liniile 

directoare trasate de aceste documente strategice, în realizarea ei ținându-se cont de 

necesitatea implicită a unei dezvoltări armonioase. Aceste priorități de dezvoltare se 

pot realiza într-un orizont de timp de 4-5 ani prin implementarea unor proiecte care să 

genereze dezvoltare. 

 

2. Conceptul de dezvoltare  

Comuna Letea Veche își propune ca până în anul  2020 să devină o comunitate 

dinamică și competitivă, în care bunăstarea să fie resimțită de către toți locuitorii săi, 

iar inițiativele să fie susținute de către administrația publică locală prin oferirea de 

servicii publice la standarde europene. 

Conceptul de dezvoltare al comunei își propune să înglobeze totalitatea formelor 

şi metodelor de dezvoltare existente la nivelul comunității locale, astfel încât, pe 

termen lung, să creeze un fundament pentru asigurarea unui echilibru între elementele 

capitalului natural și creșterea bunăstării. 

 

3. Obiective strategice 

Obiectivele strategice propuse sunt intercorelate, ceea ce înseamnă că proiectele 

și intervențiile vor avea impact asupra dezvoltării comunității locale, urmărindu-se 

potențarea efectelor pozitive pe care fiecare dintre domeniile de dezvoltare le are 

asupra comunității locale în ansamblu. 

1. Imbunatatirea capitalului uman 

2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne

3. Sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării 
locale

4. Optimizarea utilizarii si protejarea resurselor naturale
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Obiectivele strategice propuse sunt prezentate în continuare, cu prezentarea 

principalelor aspecte urmărite în definirea și stabilirea modalității de îndeplinire a 

acestora. 

 

Obiectiv strategic 1 – Dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale  

Acest obiectiv va fi atins prin modernizarea infrastructurii rutiere a comunei, 

modernizarea rețelelor de utilități publice, dezvoltarea infrastructurii educaționale și 

sportive si dezvoltarea infrastructurii din domeniul social, sanitar și cultural al 

comunei. 

Un nivel ridicat de dezvoltare a infrastructurii rurale reprezintă adesea un factor 

cu o atractivitate ridicată și care influențează semnificativ procesul decizional al 

oricărui potențial investitor în zonele rurale. Analiza socio-economică a comunei Letea 

Veche a relevat o serie de puncte slabe în ceea ce privește infrastructura publică 

rutieră, pietonală și infrastructura edilitară sau de recreere. 

Prin atingerea acestui obiectiv se va conduce la creșterea nivelului de trai la 

nivelul comunității locale, asigurând totodată premizele necesare dezvoltării 

economice a comunei. 

 

Obiectiv strategic 2 – Dezvoltarea economică a comunei și valorificarea 

potențialului turistic 
Acest obiectiv poate fi atins prin valorificarea potențialului economic si turistic 

al comunei, îmbunătățirea mediului de afaceri local și dezvoltarea unei agriculturi 

bazată pe tehnologii moderne cu respectarea normelor de protecție a mediului. 

 

Obiectiv strategic 3 – Dezvoltarea serviciilor publice și a capacității 

administrative 

Îmbunătățirea procesului administrativ trebuie să reprezinte o prioritate la 

nivelul administrației publice locale, iar ca modalități identificate de realizare a acestui 

deziderat sunt creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea capacității 

administrative în vederea accesării surselor de finanțare prin formarea continuă a 

funcţionarilor şi personalului contractual din cadrul administraţiei publice locale. 

 

4. Obiective specifice și direcțiile de acțiune – proiecte și intervenții 

Obiectivele strategice reprezintă un prim pas necesar pentru stabilirea direcțiilor 

de acțiune, respectiv identificarea și definirea proiectelor și inițiativelor ce vor trebui 

realizate la nivelul comunei pentru realizarea obiectivelor și atingerea viziunii de 

dezvoltare enunțate. 

Realizarea obiectivelor strategice presupune îndeplinirea unui set de obiective 

specifice, prin intermediul proiectelor, intervențiilor și a măsurilor specifice, de al 

căror mod de concretizare depinde implementarea în condiții optime a Strategiei de 

Dezvoltare Locală. 
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Prioritizarea extinderii și modernizării infrastructurii rurale reprezintă o măsură 

firească în contextul în care dezvoltarea economică a comunei Letea Veche este 

condiționată în măsură semnificativă de existența unei infrastructuri publice moderne, 

cu o răspândire uniformă și cu un grad ridicat de acoperire. 

 

Un nivel ridicat de dezvoltare a infrastructurii rurale reprezintă adesea un factor 

cu o atractivitate ridicată și care influențează semnificativ procesul decizional al 

oricărui potențial investitor în zonele rurale. În prezent infrastructura tehnică și socială 

la nivelul comunei este relativ slab dezvoltată, necesitând lucrări de extindere, 

amenajare, reabilitare și modernizare. 

 

Infrastructura tehnică si socială are rol de sprijinire a activităților socio-

economice din comună și are implicații semnificative în ceea ce privește calitatea 

vieții. De exemplu, lipsa infrastructurii tehnico-sociale influențează nivelul de trai al 

populației din comună. Raportat la acest aspect, în elaborarea strategiei de dezvoltare a 

infrastructurii tehnice și sociale, trebuie pornit de la premisa conform căreia pentru a 

putea deveni o zonă atractivă unei categorii de potențiali investitori, comuna Letea 

Veche trebuie să aibă capacitatea de a asigura minim condițiile de bază și confort în 

privința dotării edilitare. 

Țințnd cont de cele mentionate, obiectivele specifice cu rol de suport pentru 

îndeplinirea obiectivului strategic 1 ”Dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale a 

comunei Letea Veche” sunt urmatoarele: 

1.1 Modernizarea infrastructurii rutiere 

1.2 Modernizarea rețelelor de utilități publice 

1.3 Dezvoltarea infrastructurii din domeniul social, sanitar si cultural 

 

Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate proiecte, 

intervenții și inițiative care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în 

continuare: 

 

OBIECTIV STRATEGIC 1 - ”Dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale 

a comunei Letea Veche” 

 
Obiectiv strategic Măsura Proiect Cod 

1.1 - Modernizarea 

infrastructurii 

rutiere 

1.1.1 - Modernizarea 

drumuri de interes 

local 

 

Asfaltarea drumului comunal 

DC 642 

I.111.1 

Asfaltarea străzilor din satul 

Letea Veche 

I.111.2 

O.S.1    Dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale 
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Modernizarea drumurilor de 

exploatație agricolă  din comuna 

Letea Veche 

I.111.3 

Modernizarea drumurilor din 

satele Holt, Ruși-Ciutea și 

Siretu, comuna Letea Veche  

I.111.4 

1.1.2 - Modernizarea 

infrastructurii de 

transport 

 

 

 

 

 

 

 

Construirea/reabilitarea/moderni

zarea rigolelor de scurgere a 

apelor pluviale în comuna Letea 

Veche 

I.112.1 

Modernizarea și extinderea 

rețelei de trotuare în comuna 

Letea Veche 

I.112.2 

Modernizarea marcajelor și 

semnalizarea rutieră în comuna 

Letea Veche 

I.112.3 

1.2 - Modernizarea 

rețelelor de utilități 

publice 

1.2.1 – Extinderea 

sistemului de 

alimentare cu apa și 

canalizare în comuna 

Letea Veche 

 

 

 

Înființarea rețelei de canalizare 

în satele Holt și Radomirești, 

comuna Letea Veche 

I.121.1 

Extinderea rețelei de apă 

potabilă pe toate străzile din 

satul Letea Veche, comuna Letea 

Veche 

I.121.2 

Extinderea  rețelei de canalizare 

în satul Letea Veche, comuna 

Letea Veche 

I.121.3 

Înființarea rețelei de canalizare 

în satele Ruși-Ciutea și Siretu, 

comuna Letea Veche 

I.121.4 

Reabilitarea sistemului de 

iluminat public al comunei Letea 

Veche în sensul eficientizării 

acestuia 

I.121.5 

1.2.2 – Extinderea 

sistemului de 

alimentare cu gaze în 

comuna Letea Veche 

 

Înființarea rețelei de alimentare 

cu gaze  în satele Ruși-Ciutea, 

Siretu și Radomirești 

I.122.1 

Extinderea rețelei de alimentare 

cu gaze  în satele Letea Veche și 

Holt, comuna Letea Veche 

I.122.2 

1.2.3 – Asigurarea 

calității mediului 

înconjurător la 

standardele legislației 

Construirea unei stații de epurare 

a apelor uzate  

I.123.1 

Ecologizarea comunei și a 

împrejurimilor 

I.123.2 
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în vigoare 

 

Amenajarea de platforme 

betonate pentru colectarea 

selectivă a gunoiului menajer în 

comuna Letea Veche 

I.123.3 

1.3 – Dezvoltarea 

infrastructurii din 

domeniul social 

 

1.3.1 – Amenajarea 

peisagistică a spațiilor 

verzi  

 

 

 

Amenajarea de parcuri și spații 

verzi pe întreg teritoriul comunei 

Letea Veche 

I.131.1 

Amenajarea de locuri de joacă 

pentru copii în comuna Letea 

Veche 

I.131.2 

1.3.2 – Îmbunătățirea 

infrastructurii de 

educație, cultură și 

transport 
 

 

 

Reabilitarea si modernizarea 

unităților de învățământ din 

comuna Letea Veche 

I.132.1 

Reabilitarea și modernizarea 

centrului de asistență pentru 

persoane cu nevoi speciale din 

satul Letea Veche 

I.132.2 

Construire grădiniță în satul 

Letea Veche 

I.132.3 

Modernizarea terenurilor de 

fotbal din comuna Letea Veche 

I.132.4 

Construirea unui cămin cultural 

în satul Holt 

I.132.5 

1.3.3 – Îmbunătățirea 

stării de sănătate a 

locuitorilor comunei 

Letea Veche 
 

Îmbunătățirea dotării tehnice a 

cabinetelor medicale 

I.133.1 

Construirea unui centru medical 

de permanență în satul Ruși-

Ciutea 

I.133.2 

Sprijinirea implicării cadrelor 

medicale în organizarea și 

susținerea unor activități de 

educație sanitară pentru 

locuitorii comunei 

I.133.3 

1.3.4 – Îmbunătățirea 

infrastructurii sociale 

 

Înființarea unui centru social 

pentru copii care fac parte din 

categoria grupurilor vulnerabile  

I.134.1 

Înființarea unui cămin de bătrâni 

în satul Holt 

I.134.2 

Sprijinirea construirii de locuințe 

sociale 

 

I.134.3 
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Introducerea unui sistem de 

supraveghere video pe întreg 

teritoriul comunei Letea Veche 

I.134.4 

 

 

 
 

În prezent, din viaţa economică a comunei Letea Veche lipseşte antreprenoriatul 

local, deşi în comună există potenţial. Acest lucru este cauzat în mare măsură de lipsa 

de cunoştinţe şi informaţii din domeniul afacerilor. De asemenea, pentru creşterea 

economică sunt necesare investiţii venite din exteriorul comunităţii, care să asigure 

locuri de muncă, să determine întoarcerea tinerilor în locurile natale şi revitalizarea 

vieţii economice a comunităţii. 

Deoarece în comună principala ramură a economiei este agricultura, menţinerea 

activităţilor corespunzătoare acesteia şi eficientizarea lor necesită o intervenţie care să 

activeze resursele umane care desfăşoară activităţi de acest gen, cu atât mai mult cu cât 

există tradiţii seculare, în acest sens şi zona dispune de resurse naturale bogate 

(terenuri fertile, păşuni, fâneţe). Comuna dispune de resurse naturale şi cultural-

religioase, neexploatate şi nevalorificate în prezent la potențialul maxim. De aceea se 

impune valorificarea potențialului turistic al zonei. 

Modernizarea activităților agricole prin susținerea investițiilor în domeniu 

(achiziționare de mașini și echipamente agricole moderne, materialelor biologice de 

calitate, construcții agricole) și sprijinirea agriculturii ,,verzi” se constituie ca prioritate 

majoră a perioadei următoare.  

În planul de eficientizare a activităților economice trebuie pus accentul și pe o 

valorificare superioară a resurselor locale. Economia locală își poate mări eficiența 

dacă are la dispoziție forță de muncă specializată domeniilor de activitate, iar eforturile 

membrilor comunității și partenerilor implicați trebuie să se îndrepte către prioritizarea 

actului educativ centrat pe capital uman - ca factor strategic al dezvoltării viitoare. 

Investiția constantă în individ pe parcursul întregii vieți și instruirea lui la locul 

de muncă pentru a dobândi capacitatea de a răspunde cerințelor de performanță va 

permite dezvoltarea și creșterea calității unor resurse umane performante, de înaltă 

competență, capabile să susțină procesul de creștere durabilă a economiei precum și 

dezvoltarea socială și culturală. 

Ținând cont de cele mai sus expuse, obiectivele specifice cu rol suport pentru 

îndeplinirea obiectivului strategic 2 „Dezvoltarea economică a comunei și 

valorificarea potențialului turistic” sunt următoarele: 

 

2.1. Valorificarea potentialului economic al comunei Letea Veche 

2.2. Dezvoltarea potențialului turistic al zonei 

O.S. 2    Dezvoltarea economică a comunei și valorificarea 
potențialului turistic
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Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate proiecte, 

intervenții și inițiative care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în 

continuare: 

 

 

OBIECTIV STRATEGIC 2 - ”Dezvoltarea economică  a comunei și 

valorificarea potențialului turistic” 

 
Obiectiv strategic Măsura Proiect Cod 

2.1 – Valorificarea 

potențialului 

economic al comunei 

Letea Veche 

2.1.1 – Dezvoltarea 

infrastructurii de 

afaceri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea și evaluarea 

domeniului public în vederea 

valorificării acestora (în sensul 

găzduirii de antreprenori și 

unități producție) 

II.211.1 

Elaborare de proiecte care 

vizează utilizarea terenurilor din 

domeniul public cu destinaţie de 

spaţii comerciale 

II.211.2 

Modernizarea şi dezvoltarea 

căilor de acces spre zonele cu 

potenţial economic 

II.211.3 

2.1.2 - Sprijinirea 

antreprenoriatului 

local 

 

 

 

 

 

 

Sprijinirea investitorilor care 

crează noi facilități de producție 

și crează noi locuri de muncă 

II.212.1 

Organizarea de evenimente care 

să promoveze schimburi de bune 

practici 

II.212.2 

Identificarea și promovarea de 

cazuri de succes de antreprenori 

din comună/ zonă 

II.212.3 

Inventarierea și promovarea 

ofertei de 

terenuri/active/facilități și 

oportunități de investiții către 

potențiali investitori prin 

instrumente de comunicare 

adecvate (pagina web a 

primăriei, materiale de 

promovare etc.) 

II.212.4 

 2.1.3 - Dezvoltarea 

unei agriculturi bazată 

pe tehnologii moderne 

Măsuri de informare privind 

avantajele constituirii de 

exploatații agricole de 

dimensiuni medii, în vederea 

II.213.1 
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creșterii eficienței activității 

agricole 

  Sprijin acordat producătorilor 

locali în vederea participării la 

târgurile de produse tradiţionale 

naţionale şi internaţionale 

II.213.2 

Măsuri de sprijinire privind 

înființarea de centre de 

depozitare şi colectare de 

produse vegetale 

II.213.3 

Organizare de evenimente de 

promovare a agriculturii 

ecologice (întâlniri, seminarii, 

mese rotunde) 

II.213.4 

 

2.2 – Dezvoltarea 

potențialului turistic 

al zonei 

2.2.1 – Modernizarea 

infrastructurii 

turistice 

 

 

 

Amenajarea unui traseu pentru 

biciclete 

II.221.1 

 

Delimitare şi semnalizare 

obiective turistice 

II.221.2 

 

Amenajarea unei zone de 

campare corturi şi rulote 

II.221.3 

 

Amenajare tabară pentru copii II.221.4 

 

2.2.2 – Dezvoltarea 

serviciilor turistice 

 

Elaborarea unui program de 

festivaluri, târguri și serbări – 

agenda culturală a comunei 

II.222.1 

 

Promovarea potențialului turistic 

al comunei Letea Veche pe site-

ul primăriei si alte site-uri de 

profil 

II.222.2 

 

Sprijin pentru formarea forţei de 

muncă locale în domeniul 

serviciilor turistice 

II.222.3 

 

Program de valorificare a 

patrimoniului natural şi cultural 

prin: organizarea de târguri şi 

expoziţii 

II.222.4 
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Legătura APL cu comunitatea reprezintă cheia succesului în progresul socio – 

economic al urbei. De modul în care APL reușește să asculte comunitatea, să transmită 

mesaje de informare și mobilizare, depinde calitatea vieții în comună. Pentru 

informarea cetățeanului care are dreptul de liber acces la informațiile publice, APL 

trebuie să aibă un mecanism de informare periodică și consultare a comunității, 

mecanism transparent și fară discriminari (sex, etnie, religie sau afiliere politică). 

Pentru a-şi putea juca rolul de coordonator al dezvoltării, administrația publică 

trebuie să-şi modernizeze atât aparatul propriu cât şi instrumentele de gestiune a 

bugetelor locale, acestea contribuind la dezvoltarea capacităţii administrative. 

Introducerea unui sistem de management eficient presupune atât pregătirea 

funcţionarilor publici şi a persoanelor cu putere de decizie care să asigure 

operativitatea serviciilor oferite către cetăţeni precum şi a politicilor publice 

implementate, cât şi abordarea unor tehnici de management care să se bazeze pe 

eficienţă şi competenţă. Eficientizarea implementării politicilor și proiectelor la nivel 

local poate fi realizată prin intermediul informatizării sistemului de gestiune. 

Pentru perioada următoare, administrația publică locală își propune să 

promoveze standarde ridicate de transparență, integritate și responsabilitate în 

prestarea serviciilor de interes public și o apropiere cat mai evidentă de mediul de 

afaceri local. Garantarea respectării acestor valori este dependentă de promovarea unei 

strategii de dezvoltare a capitalului uman angajat în slujba aparatului administrației 

publice locale, astfel încât acesta să fie la curent cu domeniul în care activează. În plus, 

în vederea extinderii investițiilor finanțate din surse atrase, instruirea responsabililor 

locali pe acestă temă reprezintă o prioritate în planul de măsuri ce vizează creșterea 

eficienței implementării unor proiecte de investiții de anvergură. 

Ținând cont de cele mai sus expuse, obiectivele specifice cu rol suport pentru 

îndeplinirea obiectivului strategic 3 „Dezvoltarea serviciilor publice și a capacității 

administrative” sunt următoarele: 

 

3.1. Dezvoltarea capacității administrative locale 

3.2. Dezvoltarea structurii organizatorice şi funcţionale a aparatului 

administrativ 
 

Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate proiecte, 

intervenții și inițiative care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în 

continuare: 

 

 

 

O.S. 3    Dezvoltarea serviciilor publice și a capacității administrative
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OBIECTIV STRATEGIC 3 - „Dezvoltarea serviciilor publice și a capacității 

administrative” 

 
Obiectiv strategic Măsura Proiect Cod 

3.1 – Dezvoltarea 

capacității 

administrative locale 

3.1.1 – Dezvoltarea 

capitalului uman și 

material 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea personalului din 

administraţia publică în domenii 

strategice, respectiv: 

managementul proiectelor, 

achiziţii publice, management 

financiar 

III.311.1 

Organizarea de cursuri în 

domeniul procedurilor 

administrative legate de 

deschiderea unei noi afaceri. 

III.311.2 

3.2 – Dezvoltarea 

structurii 

organizatorice și 

funcționale a 

aparatului 

administrativ 

3.2.1 – Eficientizarea 

și diversificarea 

serviciilor 

 

 

 

 

 

 

Înființarea unui ghișeu electronic 

(plata impozitelor și taxelor 

locale cu cardul) 

III.321.1 

Îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei serviciilor publice prin 

crearea unui sistem integrat şi 

prin modernizarea sistemului 

instituţional din cadrul primăriei 

Letea Veche 

III.321.2 

Arhivă electronică: eficientizare, 

ordonare și  dezvoltare 

III.321.3 

Înființarea serviciului de 

evidență a populației comunei 

III.321.4 

 

 

5. Plan de acțiune 
Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea 

proiectelor și intervenții identificate în trei niveluri de prioritate, fiecare dintre proiecte 

înscriindu-se într-unul dintre aceste niveluri: 

 proiecte directe - care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor 

strategice; 

 proiecte suport - proiecte a căror implementare/realizare susține atingerea 

obiectivelor strategice; 

 proiecte punctuale - proiecte care presupun dezvoltarea punctuală a comunei. 

 

Împărțirea proiectele în cele trei niveluri de prioritate nu presupune stabilirea 

vreunei ordini a importanței proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor 

cu impact direct asupra atingerii obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau 
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neîncadrarea în orizontul de timp a proiectelor suport sau a proiectelor punctuale poate 

conduce la ratarea țintelor propuse de dezvoltare și la ineficiența utilizării unor resurse 

limitate aflate la dispoziția comunei Letea Veche. 

Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de dependență dintre 

rezultatele unor acțiuni din domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, 

realizarea și rezultatele obținute) depinzând succesul implementării strategiei propuse. 

 

Cod 

proiect 

Titlul proiectului Descriere 

PROIECTE DIRECTE 

I.111.1 Asfaltarea drumului comunal DC 

642 

Valoare estimată: 2.000.000 lei 

Perioada de derulare: 2016-2017 

Obiectiv: Asfaltarea drumului comunal 

DC 642 

I.111.3 Modernizarea drumurilor de 

exploatație agricolă  din comuna 

Letea Veche 

Valoare estimată: 4.000.000 lei 

Perioada de derulare: 2016-2017 

Obiectiv: Modernizarea drumurilor de 

exploatație agricolă  din comuna Letea 

Veche 

I.111.4 Modernizarea drumurilor din satele 

Holt, Ruși-Ciutea,  Letea  Veche  și 

Siretu, comuna Letea Veche  

Valoare estimată: 4.500.000 lei 

Perioada de derulare: 2016-2017 

Obiectiv: Modernizarea drumurilor din 

satele Holt, Ruși-Ciutea,  Letea  Veche  și 

Siretu, comuna Letea Veche 

I.112.1 Construirea/reabilitarea/modernizare

a rigolelor de scurgere a apelor 

pluviale în comuna Letea Veche 

Valoare estimată: 2.000.000 lei 

Perioada de derulare: 2016-2017 

Obiectiv:Construirea/reabilitarea/ 

modernizarea rigolelor de scurgere a 

apelor pluviale în comuna Letea Veche 

I.121.1 Înființarea rețelei de canalizare în 

satele Holt și Radomirești, comuna 

Letea Veche 

Valoare estimată: 4.000.000 lei 

Perioada de derulare: 2016-2017 

Obiectiv: Înființarea rețelei de canalizare 

în satele Holt și Radomirești, comuna 

Letea Veche 

I.121.2 Extinderea rețelei de apă potabilă pe 

toate străzile din satul Letea Veche, 

comuna Letea Veche 

Valoare estimată: 2.500.000 lei 

Perioada de derulare: 2016-2017 

Obiectiv: Extinderea rețelei de apă 

potabilă pe toate străzile din satul Letea 

Veche, comuna Letea Veche 

I.121.3 Extinderea  rețelei de canalizare în 

satul Letea Veche, comuna Letea 

Veche 

 

Valoare estimată: 4.000.000 lei 

Perioada de derulare: 2016-2017 

Obiectiv: Extinderea  rețelei de canalizare 

în satul Letea Veche, comuna Letea Veche 
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I.121.4 Înființarea rețelei de canalizare în 

satele Ruși-Ciutea și Siretu, comuna 

Letea Veche 

Valoare estimată: 4.000.000 lei 

Perioada de derulare: 2016-2017 

Obiectiv: Înființarea rețelei de canalizare 

în satele Ruși-Ciutea și Siretu, comuna 

Letea Veche 

I.123.1 Construirea unei stații de epurare a 

apelor uzate 

Valoare estimată: 2.000.000 lei 

Perioada de derulare: 2016-2017 

Obiectiv: Construirea unei stații de 

epurare a apelor uzate 

I.132.3 Construire grădiniță în satul Letea 

Veche 

Valoare estimată: 1.500.000 lei 

Perioada de derulare: 2016-2017 

Obiectiv: Construire grădiniță în satul 

Letea Veche  

PROIECTE SUPORT 

I.122.2 Extinderea rețelei de alimentare cu 

gaze  în satele Letea Veche și Holt, 

comuna Letea Veche 

Obiectiv: Extinderea rețelei de alimentare 

cu gaze  în satele Letea Veche și Holt, 

comuna Letea Veche 

I.123.2 Ecologizarea comunei și a 

împrejurimilor 

Obiectiv: Curățarea șanțurilor, a pâraielor 

și a tuturor zonelor pline de gunoaie din 

comună 

I.123.3 Amenajarea de platforme betonate 

pentru colectarea selectivă a 

gunoiului menajer în comuna Letea 

Veche 

Obiectiv: realizarea de platforme betonate 

pentru colectarea selectivă a gunoiului 

menajer în comuna Letea Veche 

I.131.1 Amenajarea de parcuri și spații verzi 

pe întreg teritoriul comunei Letea 

Veche 

Obiectiv: îmbunătățirea calitativă și 

ambianța localității Letea Veche în scopul 

creșterii calității locuirii  

I.131.2 Amenajarea de locuri de joacă pentru 

copii în comuna Letea Veche 

Obiectiv: îmbunătățirea confortului vieții 

și spațiului de locuit, îmbunătățirea 

infrastructurii de recreere și petrecere a 

timpului liber 

I.132.4 Modernizarea terenurilor de fotbal 

din comuna Letea Veche 

Obiectiv: Modernizarea terenurilor de 

fotbal din comuna Letea Veche 

I.132.5 Construirea unui cămin cultural în 

satul Holt 

Obiectiv: Construirea unui cămin cultural 

în satul Holt 

I.134.1 Înființarea unui centru social pentru 

copii care fac parte din categoria 

grupurilor vulnerabile  

Obiectiv: Înființarea unui centru social 

pentru copii care fac parte din categoria 

grupurilor vulnerabile 

I.134.2 Înființarea unui cămin de bătrâni în 

satul Holt 

Obiectiv: Înființarea unui cămin de 

bătrâni în satul Holt 
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II.212.1 Sprijinirea investitorilor care crează 

noi facilități de producție și crează 

noi locuri de muncă 

Obiectiv: Îmbunătățirea relației cu mediul 

de afaceri, creșterea încrederii în 

administrația publică a mediului de afaceri 

II.212.2 Organizarea de evenimente care să 

promoveze schimburi de bune 

practici 

Obiectiv: intermedierea organizării unor 

întâlniri pentru promovarea de schimburi 

de bune practici, punerea la dispoziție a 

spațiilor de întâlnire. 

II.212.3 Identificarea și promovarea de cazuri 

de succes de antreprenori din 

comună/ zonă 

Obiectiv: intermedierea organizării unor 

întâlniri pentru promovarea de cazuri de 

succes de antreprenori din comună/ zonă, 

punerea la dispoziție a spațiilor de 

întâlnire. 

II.221.1 Amenajarea unui traseu pentru 

biciclete 

Obiectiv: dezvoltarea infrastructurii de 

recreere, creșterea potențialului turistic al 

zonei, sporirea numărului de turiști, 

promovarea turistică a zonei 

II.221.2 Delimitare şi semnalizare obiective 

turistice 

Obiectiv: creșterea vizibilității 

obiectivelor turistice, facilitarea accesului 

în zonă, sporirea numărului de turiști 

III.311.1 Pregătirea personalului din 

administraţia publică în domenii 

strategice, respectiv: managementul 

proiectelor, achiziţii publice, 

management financiar 

Obiectiv: formare profesională continua, 

eficientizarea activității administrației 

publice locale, îmbunătățirea administrării 

fondurilor externe 

III.321.1 Înființarea unui ghișeu electronic 

(plata impozitelor și taxelor locale cu 

cardul) 

Obiectiv: Înființarea unui ghișeu 

electronic necesar pentru plata impozitelor 

și taxelor locale cu cardul  

III.321.3 Arhivă electronică: eficientizare, 

ordonare și  dezvoltare 

Obiectiv: Creşterea capacităţii 

administraţiei publice de a gestiona în 

mod eficient documentele, asigurând 

ordine, transparenţă şi celeritate în 

servirea interesului public. Îmbunătăţirea 

fluxurilor interne de comunicare a 

informaţiilor, prin creşterea eficienţei 

operaţionale şi scăderea costurilor de 

procesare a documentelor, dar şi obţinerea 

de servicii mai eficiente, îmbunătăţirea 

comunicării şi transparenţei 

I.121.5 Reabilitarea sistemului de iluminat 

public al comunei Letea Veche în 

sensul eficientizării acestuia 

Obiectiv:   Reabilitarea sistemului de 

iluminat public al comunei Letea Veche în 

sensul eficientizării acestuia 

PROIECTE PUNCTUALE 

I.112.2 Modernizarea și extinderea rețelei de 

trotuare în comuna Letea Veche 

Obiectiv: Asigurarea accesului neîngrădit 

al locuitorilor și agenților economici la 
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infrastructura de bază 

I.112.3 Modernizarea marcajelor și 

semnalizarea rutieră în comuna 

Letea Veche 

Obiectiv: Mărirea siguranței circulației; 

I.132.1 Reabilitarea si modernizarea 

unităților de învățământ din comuna 

Letea Veche 

Obiectiv: Îmbunătățirea infrastructurii și 

serviciilor de învățământ puse la dispoziția 

comunității locale, dotarea tehnică a 

unităților de învățământ, favorizarea 

accesului la serviciile de educație, 

creșterea gradului de confort asigurat 

elevilor, reducerea costurilor cu încălzirea 

clădirilor, creșterea eficienței energetice 

I.132.2 Reabilitarea și modernizarea 

centrului de asistență pentru 

persoane cu nevoi speciale din satul 

Letea Veche 

Obiectiv: favorizarea accesului la 

serviciile sociale, creșterea gradului de 

confort asigurat cetățenilor, reducerea 

costurilor cu încălzirea clădirilor, creșterea 

eficienței energetice 

I.133.1 Îmbunătățirea dotării tehnice a 

cabinetelor medicale 

Obiectiv: modernizarea și îmbunătățirea 

dotării tehnice a cabinetelor medicale, 

îmbunătățirea serviciilor medicale 

prestate, diversificarea gamei de servicii 

medicale oferite la nivel local 

I.133.2 Construirea unui centru medical de 

permanență în satul Ruși-Ciutea 

Obiectiv: îmbunătățirea serviciilor 

medicale. 

I.133.3 Sprijinirea implicării cadrelor 

medicale în organizarea și susținerea 

unor activități de educație sanitară 

pentru locuitorii comunei 

Obiectiv: implicarea medicilor din 

comună în activităţi anuale de educaţie a 

elevilor în domeniul profilaxiei unor boli 

specifice tinerilor 

I.134.3 Sprijinirea construirii de locuințe 

sociale 

Obiectiv: dezvoltarea infrastructurii 

sociale a comunei 

I.134.4 Introducerea unui sistem de 

supraveghere video pe întreg 

teritoriul comunei Letea Veche 

Obiectiv: creșterea siguranței locuitorilor 

comunei 

II.211.1 

 

Identificarea și evaluarea domeniului 

public în vederea valorificării 

acestora (în sensul găzduirii de 

antreprenori și unități producție) 

Obiectiv: inventarierea avantajelor 

competitive ale comunei și realizarea, pe 

baza acestora, a unei strategii de 

marketing ce vizează potențialii 

investitori. 

II.211.2 

 

Elaborare de proiecte care vizează 

utilizarea terenurilor din domeniul 

public cu destinaţie de spaţii 

comerciale 

Obiectiv: Elaborare proiecte pentru 

modernizarea spatiilor existente (efectuare 

mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere 

avize şi acorduri); Identificare surse de 
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finanţare / depunere proiect de finanţare 

(realizare şi depunere cerere de finanţare – 

daca este cazul); Realizare investitii  

II.211.3 

 

Modernizarea şi dezvoltarea căilor 

de acces spre zonele cu potenţial 

economic 

Obiectiv:  Modernizarea şi dezvoltarea 

căilor de acces spre zonele cu potenţial 

economic 

II.212.4 

 

Inventarierea și promovarea ofertei 

de terenuri/active/facilități și 

oportunități de investiții către 

potențiali investitori prin instrumente 

de comunicare adecvate (pagina web 

a primăriei, materiale de promovare 

etc.) 

Obiectiv:  inventarierea avantajelor 

competitive ale comunei și realizarea, pe 

baza acestora, a unei strategii de 

marketing ce vizează potențialii 

investitori. 

II.213.1 

 

Măsuri de informare privind 

avantajele constituirii de exploatații 

agricole de dimensiuni medii, în 

vederea creșterii eficienței activității 

agricole 

Obiectiv:  intermedierea organizării unor 

întâlniri care să promoveze avantajele 

constituirii de exploatații agricole de 

dimensiuni medii, în vederea cresterii 

eficientei activității agricole 

II.213.2 

 

Sprijin acordat producătorilor locali 

în vederea participării la târgurile de 

produse tradiţionale naţionale şi 

internaţionale 

Obiectiv:  dezvoltarea mediului de 

afaceri, atragerea de investitori, 

promovarea brandului specific zonei, 

diseminarea informațiilor, promovare 

durabilă 

II.213.3 

 

Măsuri de sprijinire privind 

înființarea de centre de depozitare şi 

colectare de produse vegetale 

Obiectiv:  Colectarea produselor obținute 

prin practicarea agriculturii la nivelul 

comunității, întâlnirea cererii cu oferta de 

astfel de produse, facilitarea oferirii unei 

forme suplimentare de venit pentru 

membrii comunității, negocierea prețurilor 

de distribuție, facilitarea accesului pe 

canalele de distribuție, crearea condițiilor 

de conservare a produselor până la 

procesare, valorificarea rațională a 

resurselor și preîntâmpinarea risipei prin 

diminuarea cantității de produse alterate 

etc. 

II.213.4 

 

Organizare de evenimente de 

promovare a agriculturii ecologice 

(întâlniri, seminarii, mese rotunde) 

Obiectiv:  intermedierea organizării unor 

întâlniri, seminarii, mese rotunde sau 

simpozioane care să promoveze 

agricultura ecologică 

II.221.3 

 

Amenajarea unei zone de campare 

corturi şi rulote 

Obiectiv:  dezvoltarea infrastructurii de 

turism, creșterea potențialului turistic al 

zonei, sporirea numărului de turiști, 

promovarea turistică a zonei 
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II.221.4 

 

Amenajare tabară pentru copii Obiectiv: dezvoltarea infrastructurii de 

turism, creșterea potențialului turistic al 

zonei, sporirea numărului de turiști, 

promovarea turistică a zonei 

II.222.1 

 

Elaborarea unui program de 

festivaluri, târguri și serbări – agenda 

culturală a comunei 

Obiectiv: Elaborarea unui program de 

festivaluri, târguri și serbări – agenda 

culturală a comunei 

II.222.2 

 

Promovarea potențialului turistic al 

comunei Letea Veche pe site-ul 

primăriei si alte site-uri de profil 

Obiectiv:   Promovarea potențialului 

turistic al comunei Letea Veche pe site-ul 

primăriei si alte site-uri de profil 

II.222.3 Sprijin pentru formarea forţei de 

muncă locale în domeniul serviciilor 

turistice 

Obiectiv:îmbunătățirea calității serviciilor 

prestate, creșterea gradului de satisfacție a 

clientului, formare profesională continuă 

pe parcursul vieții, o valorificare mai 

eficientă a potențialului zonei 

II.222.4 

 

Program de valorificare a 

patrimoniului natural şi cultural prin: 

organizarea de târguri şi expoziţii 

Obiectiv:  Organizarea de târguri şi 

expoziţii la nivelul comunei în vederea 

valorificării patrimoniului natural si 

cultular al comunei. 

III.311.3 

 

Organizarea de cursuri în domeniul 

procedurilor administrative legate de 

deschiderea unei noi afaceri 

Obiectiv:  formare profesională continua, 

eficientizarea activității administrației 

publice locale. 

III.321.2 

 

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 

serviciilor publice prin crearea unui 

sistem integrat şi prin modernizarea 

sistemului instituţional din cadrul 

primăriei Letea Veche 

Obiectiv:  Îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei serviciilor publice prin crearea 

unui sistem integrat şi prin modernizarea 

sistemului instituţional din cadrul 

primăriei Letea Veche 

III.321.4 

 

Înființarea serviciului de evidență a 

populației comunei 

Obiectiv: creşterea capacităţii 

instituţionale a primăriei prin 

diversificarea si eficientizarea serviciilor 

publice livrate catre populația comunei. 

 

 

6. Implementarea și monitorizarea strategiei de dezvoltare locală  
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Letea Veche pentru perioada 2014-

2020, reprezintă un document legal de lucru al Consiliului Local Letea Veche, având 

caracter normativ şi prospectiv şi este supus unui proces continuu de reevaluare şi 

optimizare a opţiunilor de dezvoltare în vederea adecvării evoluţiei realităţilor 

economice şi sociale. 

Succesul unei strategii depinde în mod direct de capacitatea de implementare a 

ei de către comunitatea locală. Condițiile pentru implementarea cu succes a unui plan 

strategic ar fi următoarele: 

 Transformarea planului strategic în planuri operaționale anuale care sunt 

revizuite și modificate cu regularitate; 
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 Acordarea unei atenții deosebite participării la procesul de planificare 

strategică a fiecărui membru al organizației; 

 Realizarea unei liste de responsabilități pentru fiecare persoană; 

  Numirea unei persoane responsabile pentru implementarea planului 

strategic, care va supraveghea procesul de implementare. 

 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 
Implementarea constă în punerea în practică a planului de acțiuni stabilit în 

cadrul strategiei de dezvoltare locală, prin respectarea principiilor care au stat la baza 

fundamentării acesteia pentru a garanta atingerea obiectivelor țintite în scopul 

ameliorării gradului de dezvoltare a comunității locale. Responsabilitatea și 

coordonarea implementării strategiei revine Primarului și Consiliului Local. 

 

Implementarea strategiei se poate realiza prin mai multe procedee: 

 Implementare prin intermediul instituțiilor existente - avantajul acestui 

procedeu este dat de faptul că se elimină necesitatea constituirii unei structuri paralele 

pentru implementare, însă există și o serie de dezavantaje: de multe ori apar dificultăți 

în îndeplinirea sarcinilor de implementare pe lângă sarcinile specifice ale instituției, 

disfuncționalitățile se accentuează când specificul domeniului curent de activitate al 

instituției diferă de activitatea de implementare. 

 Implementarea prin înființarea unei Agenții de implementare a 

strategiei - această metodă presupune constituirea unui organism cu identitate juridică 

și cu autonomie organizațională, ce are ca obiect principal de activitate asigurarea 

managementului implementării strategiei de dezvoltare locală. 

 Implementarea prin Unități de implementare a proiectelor - acest model 

este specific Uniunii Europene și constă în formarea unui departament specializat în 

cadrul administrației publice și are ca dezavantaj principal faptul că se creează o 

structură paralelă. 

  Implementarea prin Consorțiu Comunitar - această metodă reprezintă o 

structură comunitară participativă prin reprezentarea tuturor factorilor interesaţi în 

procesul dezvoltării la nivel local împreună cu partenerii externi. Consorțiul poate 

dobândi identitate juridică și se transformă într-o agenție sau poate funcționa ca un 

comitet de conducere a structurilor enunțate anterior. 

 

Pe parcursul implementării strategiei de dezvoltare locală actorii implicați în 

această etapă se vor confrunta cu o serie de probleme/disfuncționalități care vor 

solicita o soluționare imediată pentru a decongestiona circuitul activităților specifice 

implementării. 

Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală 
Monitorizareaeste procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu 

scopul de fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând 

transparenţa în luarea deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare. 
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Rolul monitorizării: 

 Permite supravegherea implementării strategiei oferind posibilitatea revizuirii 

periodice a planificării strategice 

 Actualizarea și corectarea termenilor avuți în vedere la momentul planificării 

 Anticipează eventualele probleme prin efectuarea de corecții și ajustări 

 

Planificarea integrată este o soluţie modernă pentru dezvoltarea iniţiativelor şi 

acţiunilor instituţionale, administrative şi socio-economice, care duc la optimizarea 

folosirii resurselor, în scopul administrării schimbării şi maximizării impactului pozitiv 

al schimbării, conform strategiei stabilite. Planificarea integrată va ajuta autorităţile 

locale să deruleze proiecte care au impact multiplu, coerenţă inter-sectorială şi sunt 

justificate pentru finanţarea şi sprijinul oferit de fondurile judeţene, guvernamentale 

sau europene. 

 

 

7. PORTOFOLIU DE PROIECTE – FIȘE DE PROIECT 

FIȘA 1 - Asfaltarea drumului comunal DC 642 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ” Asfaltarea drumului comunal DC 642” 

 

 

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Letea Veche 
 

Obiectiv strategic I: Dezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale a 

comunei Letea Veche 

Obiectiv Specific 1.1: Modernizarea 

infrastructurii rutiere 

Măsura 1.1.1 Modernizarea rețelei de 

drumuri 

 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale 

Context regional: Planul de Dezvoltare 

Regională Nord Est  2014 – 2020 

Teritoriu vizat Comuna Letea Veche 

Justificarea necesității proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea 

nivelului de accesibilitate a localităților, creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru 

turiști și investitori, reducerea impactului asupra mediului, îmbunătățirea confortului 

populației 

Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 
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2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare 

proiect, obţinere avize şi acorduri); 

5) Implementarea proiectului, care presupune: 

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor 

- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Asfaltarea drumului comunal DC 642 

 

Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, 

atragerea investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, 

eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei. 
Aplicant și potențiali parteneri: Comuna Letea Veche 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl  (Ordinul nr. 1851/2013 pentru 

aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de 

urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală). 

Buget estimat 1.000.000 euro – proiect/comună 

4.000.000 euro – proiect colectiv (depus în asociere cu alte 

autorități publice locale învecinate) 

Perioada de implementare 2016-2017 Grad de prioritizare Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Neinițiat 

 

 

 

 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl
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FIȘA 2 - Asfaltarea străzilor din satul Letea Veche 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ” Asfaltarea străzilor din satul Letea Veche” 

 

 

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Letea Veche 
 

Obiectiv strategic I: Dezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale a 

comunei Letea Veche 

Obiectiv Specific 1.1: Modernizarea 

infrastructurii rutiere 

Măsura 1.1.1 Modernizarea rețelei de 

drumuri 

 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale 

Context regional: Planul de Dezvoltare 

Regională Nord Est  2014 – 2020 

Teritoriu vizat Comuna Letea Veche 

Justificarea necesității proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea 

nivelului de accesibilitate a localităților, creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru 

turiști și investitori, reducerea impactului asupra mediului, îmbunătățirea confortului 

populației 

Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare 

proiect, obţinere avize şi acorduri); 

5) Implementarea proiectului, care presupune: 

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor 

- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Asfaltarea străzilor din satul Letea Veche 

 

Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, 
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atragerea investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, 

eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei. 
Aplicant și potențiali parteneri: Comuna Letea Veche 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl  (Ordinul nr. 1851/2013 pentru 

aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de 

urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală). 

Buget estimat 1.000.000 euro – proiect/comună 

4.000.000 euro – proiect colectiv (depus în asociere cu alte 

autorități publice locale învecinate) 

Perioada de implementare 2016-2017 Grad de prioritizare Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Neinițiat 
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FIȘA 3 - Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă  din comuna Letea 

Veche 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ” Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă  din 

comuna Letea Veche” 
 

 

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Letea Veche 
 

Obiectiv strategic I: Dezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale a 

comunei Letea Veche 

Obiectiv Specific 1.1: Modernizarea 

infrastructurii rutiere 

Măsura 1.1.1 Modernizarea rețelei de 

drumuri 

 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale 

Context regional: Planul de Dezvoltare 

Regională Nord Est  2014 – 2020 

Teritoriu vizat Comuna Letea Veche 

Justificarea necesității proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea 

nivelului de accesibilitate a localităților, creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru 

turiști și investitori, reducerea impactului asupra mediului, îmbunătățirea confortului 

populației 

Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare 

proiect, obţinere avize şi acorduri); 

5) Implementarea proiectului, care presupune: 

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor 

- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă  din comuna 

Letea Veche. 
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Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, 

atragerea investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, 

eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei. 
Aplicant și potențiali parteneri: Comuna Letea Veche 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl  (Ordinul nr. 1851/2013 pentru 

aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de 

urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală). 

Buget estimat 1.000.000 euro – proiect/comună 

4.000.000 euro – proiect colectiv (depus în asociere cu alte 

autorități publice locale învecinate) 

Perioada de implementare 2016-2017 Grad de prioritizare Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Studiu de fezabilitate realizat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl
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FIȘA 4 - Modernizarea drumurilor din satele Holt, Ruși-Ciutea, Letea  Veche  și 

Siretu, comuna Letea Veche 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ” Modernizarea drumurilor din satele Holt, Ruși-Ciutea,  

Letea  Veche  și Siretu, comuna Letea Veche” 
 

 

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Letea Veche 
 

Obiectiv strategic I: Dezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale a 

comunei Letea Veche 

Obiectiv Specific 1.1: Modernizarea 

infrastructurii rutiere 

Măsura 1.1.1 Modernizarea rețelei de 

drumuri 

 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale 

Context regional: Planul de Dezvoltare 

Regională Nord Est  2014 – 2020 

Teritoriu vizat Comuna Letea Veche 

Justificarea necesității proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea 

nivelului de accesibilitate a localităților, creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru 

turiști și investitori, reducerea impactului asupra mediului, îmbunătățirea confortului 

populației 

Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare 

proiect, obţinere avize şi acorduri); 

5) Implementarea proiectului, care presupune: 

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor 

- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: Modernizarea drumurilor din satele Holt, Ruși-Ciutea,  Letea  

Veche și Siretu, comuna Letea Veche  
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Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, 

atragerea investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, 

eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei. 
Aplicant și potențiali parteneri: Comuna Letea Veche 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl  (Ordinul nr. 1851/2013 pentru 

aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de 

urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală). 

Buget estimat 1.000.000 euro – proiect/comună 

4.000.000 euro – proiect colectiv (depus în asociere cu alte 

autorități publice locale învecinate) 

Perioada de implementare 2016-2017 Grad de prioritizare Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Studiu de fezabilitate realizat. 
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FIȘA 5 - Înființarea rețelei de canalizare si apa în satele Holt și Radomirești, 

comuna Letea Veche 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ”Înființarea rețelei de canalizare si apa în satele Holt și 

Radomirești, comuna Letea Veche” 
 

 

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Letea Veche 
 

Obiectiv strategic I: Dezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale a 

comunei Letea Veche 

Obiectiv Specific 1.2: Modernizarea 

infrastructurii rutiere 

Măsura 1.2.1 Modernizarea rețelelor de 

utilități publice  

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale 

Context regional: Planul de Dezvoltare 

Regională Nord Est  2014 – 2020 

Teritoriu vizat Comuna Letea Veche 

Justificarea necesității proiectului: Creșterea standardului de viață a locuitorilor din zonele 

rurale din județ prin extinderea nivelului de racordare la rețeaua de alimentare cu apă și 

canalizare, dezvoltarea durabilă a zonei rurale, creșterea atractivității zonei pentru investitori, 

reducerea discrepanței nivelului de confort dintre mediul rural și mediul urban 

 

Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare 

proiect, obţinere avize şi acorduri); 

5) Implementarea proiectului, care presupune: 

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor 

- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: - - Înființarea rețelei de canalizare si apa în satele Holt și 

Radomirești, comuna Letea Veche 
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Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, 

atragerea investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, 

eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei. 
Aplicant și potențiali parteneri: Comuna Letea Veche 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl  (Ordinul nr. 1851/2013 pentru 

aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de 

urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală). 

Buget estimat 2.000.000 euro – proiect/comună (dacă se optează numai 

pentru apă sau numai pentru canalizare, valoarea maximă 

este de 1.000.000 euro/comună) 

4.000.000 euro – proiect colectiv (depus în asociere cu alte 

autorități publice locale învecinate) 

Perioada de implementare 2016-2017 Grad de prioritizare Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Studiu de fezabilitate realizat. 
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FIȘA 6  - Extinderea rețelei de apă potabilă pe toate străzile din satul Letea 

Veche, comuna Letea Veche 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ” Extinderea rețelei de apă potabilă pe toate străzile din 

satul Letea Veche, comuna Letea Veche” 
 

 

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Letea Veche 
 

Obiectiv strategic I: Dezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale a 

comunei Letea Veche 

Obiectiv Specific 1.2: Modernizarea 

rețelelor publice 

Măsura 1.2.1 Modernizarea rețelelor de 

utilități publice  

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale 

Context regional: Planul de Dezvoltare 

Regională Nord Est  2014 – 2020 

Teritoriu vizat Comuna Letea Veche 

Justificarea necesității proiectului: Creșterea standardului de viață a locuitorilor din zonele 

rurale din județ prin extinderea nivelului de racordare la rețeaua de alimentare cu apă și 

canalizare, dezvoltarea durabilă a zonei rurale, creșterea atractivității zonei pentru investitori, 

reducerea discrepanței nivelului de confort dintre mediul rural și mediul urban 

 

Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare 

proiect, obţinere avize şi acorduri); 

5) Implementarea proiectului, care presupune: 

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor 

- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: - Extinderea rețelei de apă potabilă pe toate străzile din satul Letea 

Veche, comuna Letea Veche  
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Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, 

atragerea investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, 

eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei. 
Aplicant și potențiali parteneri: Comuna Letea Veche 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl  (Ordinul nr. 1851/2013 pentru 

aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de 

urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală). 

Buget estimat 2.000.000 euro – proiect/comună (dacă se optează numai 

pentru apă sau numai pentru canalizare, valoarea maximă 

este de 1.000.000 euro/comună) 

4.000.000 euro – proiect colectiv (depus în asociere cu alte 

autorități publice locale învecinate) 

Perioada de implementare 2016-2017 Grad de prioritizare Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Neinițiat 
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FIȘA 7  - Extinderea  rețelei de canalizare în satul Letea Veche, comuna 

Letea Veche 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ” Extinderea  rețelei de canalizare în satul Letea Veche, 

comuna Letea Veche” 
 

 

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Letea Veche 
 

Obiectiv strategic I: Dezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale a 

comunei Letea Veche 

Obiectiv Specific 1.2: Modernizarea 

rețelelor publice 

Măsura 1.2.1 Modernizarea rețelelor de 

utilități publice  

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale 

Context regional: Planul de Dezvoltare 

Regională Nord Est  2014 – 2020 

Teritoriu vizat Comuna Letea Veche 

Justificarea necesității proiectului: Creșterea standardului de viață a locuitorilor din zonele 

rurale din județ prin extinderea nivelului de racordare la rețeaua de alimentare cu apă și 

canalizare, dezvoltarea durabilă a zonei rurale, creșterea atractivității zonei pentru investitori, 

reducerea discrepanței nivelului de confort dintre mediul rural și mediul urban 

 

Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare 

proiect, obţinere avize şi acorduri); 

5) Implementarea proiectului, care presupune: 

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor 

- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: - Extinderea  rețelei de canalizare în satul Letea Veche, comuna 

Letea Veche 
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Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, 

atragerea investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, 

eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei. 
Aplicant și potențiali parteneri: Comuna Letea Veche 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl  (Ordinul nr. 1851/2013 pentru 

aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de 

urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală). 

Buget estimat 2.000.000 euro – proiect/comună (dacă se optează numai 

pentru apă sau numai pentru canalizare, valoarea maximă 

este de 1.000.000 euro/comună) 

4.000.000 euro – proiect colectiv (depus în asociere cu alte 

autorități publice locale învecinate) 

Perioada de implementare 2016-2017 Grad de prioritizare Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Neinițiat 
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FIȘA 8  - Înființarea rețelei de canalizare în satele Ruși-Ciutea și Siretu, 

comuna Letea Veche 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ” Înființarea rețelei de canalizare în satele Ruși-Ciutea și 

Siretu, comuna Letea Veche” 
 

 

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Letea Veche 
 

Obiectiv strategic I: Dezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale a 

comunei Letea Veche 

Obiectiv Specific 1.2: Modernizarea 

rețelelor publice 

Măsura 1.2.1 Modernizarea rețelelor de 

utilități publice  

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale 

Context regional: Planul de Dezvoltare 

Regională Nord Est  2014 – 2020 

Teritoriu vizat Comuna Letea Veche 

Justificarea necesității proiectului: Creșterea standardului de viață a locuitorilor din zonele 

rurale din județ prin extinderea nivelului de racordare la rețeaua de alimentare cu apă și 

canalizare, dezvoltarea durabilă a zonei rurale, creșterea atractivității zonei pentru investitori, 

reducerea discrepanței nivelului de confort dintre mediul rural și mediul urban 

 

Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare 

proiect, obţinere avize şi acorduri); 

5) Implementarea proiectului, care presupune: 

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor 

- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: - Înființarea rețelei de canalizare în satele Ruși-Ciutea și Siretu, 

comuna Letea Veche 
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Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, 

atragerea investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, 

eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei. 
Aplicant și potențiali parteneri: Comuna Letea Veche 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl  (Ordinul nr. 1851/2013 pentru 

aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de 

urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală). 

Buget estimat 2.000.000 euro – proiect/comună (dacă se optează numai 

pentru apă sau numai pentru canalizare, valoarea maximă 

este de 1.000.000 euro/comună) 

4.000.000 euro – proiect colectiv (depus în asociere cu alte 

autorități publice locale învecinate) 

Perioada de implementare 2016-2017 Grad de prioritizare Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Neinițiat 
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FIȘA 9  - Înființarea rețelei de alimentare cu gaze  în satele Ruși-Ciutea, 

Siretu și Radomirești 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ” Înființarea rețelei de alimentare cu gaze  în satele Ruși-

Ciutea, Siretu și Radomirești” 
 

 

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Letea Veche 
 

Obiectiv strategic I: Dezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale a 

comunei Letea Veche 

Obiectiv Specific 1.2: Modernizarea 

rețelelor publice 

Măsura 1.2.2 – Extinderea sistemului de 

alimentare cu gaze 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale 

Context regional: Planul de Dezvoltare 

Regională Nord Est  2014 – 2020 

Teritoriu vizat Zone de locuințe și imobile ale 

instituțiilor publice 

Justificarea necesității proiectului: Creșterea standardului de viață a locuitorilor din zonele 

rurale din județ prin înființarea rețelei de alimentare cu gaz, dezvoltarea durabilă a zonei 

rurale, creșterea atractivității zonei pentru turiști și investitori, reducerea discrepanței nivelului 

de confort dintre mediul rural și mediul urban 

 

Etape necesare: 

1) identificarea sursei de finanțare (bugetul local/județean..) 

2) realizarea documentației pentru achiziția serviciului de realizare a studiului de fezabilitate 

cu menționarea în caietul de sarcini a obiectivului de ”înființare” a rețelei de distribuție a 

gazelor 

3) realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru înființarea unei rețele de distribuție a gazelor 

4) derularea procedurii de achiziție și selectarea unui operator autorizat ANRE 

5) realizarea Studiului de Fezabilitate și avizarea acestuia de către ANRE 

6) solicitarea concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale Ministerului 

Economiei, Departamentului pentru Energie 

7) realizarea investiţiei după atribuirea concesiunii 

8) realizarea documentațiilor pentru solicitarea autorizațiilor/licențelor pentru 

distribuția/furnizarea gazelor naturale  

 

Rezultate așteptate: - Înființarea rețelei de alimentare cu gaze  în satele Ruși-Ciutea, 

Siretu și Radomirești 

Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, 

atragerea investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, 

eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei. 
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Aplicant și potențiali parteneri: Comuna Letea Veche 

Surse potențiale de finanțare: 

Bugetul local / buget județean / național 

Buget estimat 10.000.000 lei 

Perioada de implementare 2016-2020 Grad de prioritizare Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Neinițiat 

 

 

FIȘA 10  - Extinderea rețelei de alimentare cu gaze  în satele Letea Veche și 

Holt, comuna Letea Veche 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ” Extinderea rețelei de alimentare cu gaze  în satele Letea 

Veche și Holt, comuna Letea Veche” 
 

 

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Letea Veche 
 

Obiectiv strategic I: Dezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale a 

comunei Letea Veche 

Obiectiv Specific 1.2: Modernizarea 

rețelelor publice 

Măsura 1.2.2 – Extinderea sistemului de 

alimentare cu gaze 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale 

Context regional: Planul de Dezvoltare 

Regională Nord Est  2014 – 2020 

Teritoriu vizat Zone de locuințe și imobile ale 

instituțiilor publice 

Justificarea necesității proiectului: Creșterea standardului de viață a locuitorilor din zonele 

rurale din județ prin înființarea rețelei de alimentare cu gaz, dezvoltarea durabilă a zonei 

rurale, creșterea atractivității zonei pentru turiști și investitori, reducerea discrepanței nivelului 

de confort dintre mediul rural și mediul urban 

 

Etape necesare: 

1) identificarea sursei de finanțare (bugetul local/județean..) 

2) realizarea documentației pentru achiziția serviciului de realizare a studiului de fezabilitate 

cu menționarea în caietul de sarcini a obiectivului de ”înființare” a rețelei de distribuție a 

gazelor 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETEA VECHE 

135 
          Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 a comunei Letea Veche, județul Bacău 

 
         

3) realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru înființarea unei rețele de distribuție a gazelor 

4) derularea procedurii de achiziție și selectarea unui operator autorizat ANRE 

5) realizarea Studiului de Fezabilitate și avizarea acestuia de către ANRE 

6) solicitarea concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale Ministerului 

Economiei, Departamentului pentru Energie 

7) realizarea investiţiei după atribuirea concesiunii 

8) realizarea documentațiilor pentru solicitarea autorizațiilor/licențelor pentru 

distribuția/furnizarea gazelor naturale  

 

Rezultate așteptate: - Extinderea rețelei de alimentare cu gaze  în satele Letea Veche și 

Holt, comuna Letea Veche 

Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, 

atragerea investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, 

eliminarea riscurilor care pot afecta o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei. 
Aplicant și potențiali parteneri: Comuna Letea Veche 

Surse potențiale de finanțare: 

Bugetul local / buget județean / național 

Buget estimat 10.000.000 lei 

Perioada de implementare 2016-2020 Grad de prioritizare Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Neinițiat 
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FIȘA 11  - Construire grădiniță în satul Letea Veche 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ” Construire grădiniță în satul Letea Veche” 

 

 

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Letea Veche 
 

Obiectiv strategic I: Dezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale a 

comunei Letea Veche 

Obiectiv Specific 1.3: Dezvoltarea 

infrastructurii din domeniul social 

Măsura 1.3.2: Îmbunătățirea 

infrastructurii de educație, cultură și 

transport  

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale 

Context regional: Planul de Dezvoltare 

Regională Nord Est  2014 – 2020 

Teritoriu vizat Comuna Letea Veche 

Justificarea necesității proiectului: unui cadrul adecvat de desfășurare a învățământului 

preșcolar  

Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare 

proiect, obţinere avize şi acorduri); 

5) Implementarea proiectului, care presupune: 

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor 

- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: - Construire grădiniță în satul Letea Veche 

Impactul proiectului: creșterea calității procesului de învățare și facilitarea accesului 

copiilor la sistemul de învățământ preșcolar în vederea evitării abandonului școlar în 

clasele primare. 
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Aplicant și potențiali parteneri: Comuna Letea Veche 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl  (Ordinul nr. 1851/2013 pentru 

aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de 

urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală). 

Buget estimat 500.000 euro – proiect/comună 

Perioada de implementare 2016-2017 Grad de prioritizare Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Studiu de fezabilitate realizat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl
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FIȘA 12  - Construire cămin cultural în satul Holt 

DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Titlul proiectului: ” Construire cămin cultural în satul Holt” 

 

 

 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Letea Veche 
 

Obiectiv strategic I: Dezvoltarea 

infrastructurii tehnice și sociale a 

comunei Letea Veche 

Obiectiv Specific 1.3: Dezvoltarea 

infrastructurii din domeniul social 

Măsura 1.3.2: Îmbunătățirea 

infrastructurii de educație, cultură și 

transport  

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Lupta împotriva sărăciei şi a 

excluziunii sociale 

Context regional: Planul de Dezvoltare 

Regională Nord Est  2014 – 2020 

Teritoriu vizat Comuna Letea Veche 

Justificarea necesității proiectului: crearea mediului cultural si artistic cat si la pastrarea, 

dezvoltarea si punerea in valoare a obiceiurilor si traditiilor locale.  

 

Etape necesare: 

1) Elaborarea studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare 

proiect, obţinere avize şi acorduri); 

5) Implementarea proiectului, care presupune: 

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor 

- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului.  

Rezultate așteptate: - Construire cămin cultural în satul Holt 
Impactul proiectului: îmbunătăţirea serviciilor culturale de bază atât pentru cetățenii 

comunei Letea Veche , cât și pentru ansamblul ”Meleaguri letene” 
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Aplicant și potențiali parteneri: Comuna Letea Veche 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” - http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl  (Ordinul nr. 1851/2013 pentru 

aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de 

urgență a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală). 

Buget estimat 500.000 euro – proiect/comună 

Perioada de implementare 2016-2017 Grad de prioritizare Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Neinițiat 

 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl

	INTRODUCERE
	Dezvoltarea durabilă poate fi privită ca o adaptare a societății și a economiei  la marile probleme cu care omenirea se confrunta în prezent: schimbările climatice, criza de apă, seceta, epuizarea unor resurse, deseurile, sărăcia, migrația, etc. Pent...
	Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul nostru comun",  "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile prezen...
	Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om - mediu, fie ca e vorba de mediul înconjurător, mediul economic sau mediul social. De...
	Strategia de dezvoltare locală a comunei Letea Veche prezintă caracteristicile localității, o analiză amplă a resurselor și oportunităților comunei, prezentând astfel cadrul în care se va realiza progresul în urmatorii ani, în vederea îmbunătățirii ca...
	Scopul Strategiei de Dezvoltare este de a determina direcțiile de dezvoltare, ritmul şi scara acestei dezvoltări, de a eficientiza activitatea autorităților publice locale în gestionarea problemelor comunei, în utilizarea resurselor financiare, de a p...
	Obiectivul Strategiei este de a oferi Consiliului Local şi Primăriei comunei Letea Veche un instrument metodologic şi legal, pe baza căruia acesta să poată structura şi planifica implementarea pachetului de politici, programe şi proiecte pe termen mediu.
	Beneficiarii Strategiei sunt locuitorii comunei, autoritățile administrației publice locale, societatea civilă și sectorul privat.
	Procesul de dezvoltare locală urmareste mai multe aspecte care îi pot conferi un caracter durabil, şi anume:
	• creşterea eficienței activităților desfășurate de către membrii comunității care acționează pentru ridicarea calității vieții în comunitate;
	• creşterea şi punerea în valoare a capitalului social;
	• viabilitatea în timp a dezvoltării;
	• crearea unor capacități locale (umane, materiale, financiare, organizaționale);
	• modelarea atitudinilor (modul de raportare la comunitatea din care fac parte şi a rolului fiecaruia în dezvoltarea comunității).
	In vederea elaborării prezentei Strategii s-au folosit următoarele metode de studiu si de cercetare:
	 Colectare date prin observare directa  - vizite in teren in comuna Letea Veche pentru asigurarea unei abordari ancorate in realitate in procesul de elaborare a strategiei;
	 Colectare date prin cercetare sociologica;
	 Colectare date statistice prin achiziție de la instituții abilitate, precum Direcția Județeană de Statistică Bacău, Agenția pentru Protecția Mediului, Autoritatea de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial pentru Situații de Urgență, Oficiul Regi...
	 Folosirea unor metode si instrumente de management si de analiza economica precum metoda de brainstorming, analiza SWOT si analiza Diagnostic in procesul de stabilire a directiilor de dezvoltare si a planului de actiuni pentru perioada 2015-2020
	  Folosirea si studierea documentelor programatice precum Regulamentele comunitare privind fondurile structurale şi de coeziune: Programul Național de Dezvoltare Rurală, Programul Operațional  Regional, Programul Operațional Capital Uman, Programul O...
	La nivel european, orientarea strategică privind utilizarea fondurilor europene este dată de Cadrul Strategic Comun (CSC), care acoperă cele cinci mari fonduri europene:
	( Fondul European pentru Dezvoltare Regională,
	( Fondul Social European,
	( Fondul de Coeziune,
	( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală,
	( Fondul European Maritim pentru Pescuit.
	Comisia a propus un regulament privind dispozițiile comune pentru toate cele cinci fonduri. Propunerea prevede o coordonare mult mai strânsă a fondurilor pentru a obține:
	 concentrarea resurselor asupra obiectivelor strategiei Europa 2020, prin intermediul unui set comun de obiective tematice la care fondurile vor contribui;
	  simplificare prin modalități de planificare și de punere în aplicare mai coerente;
	  o mai mare atenție acordată rezultatelor, prin intermediul unui cadru și a unei reserve de performanță;
	 armonizarea normelor de eligibilitate și extinderea opțiunilor simplificate în materie de costuri, pentru a reduce sarcina administrativă pentru beneficiari și autoritățile de management.
	Personalul implicat:
	Reprezentanții compartimentelor Unității Administrativ Teritoriale Letea Veche vor face toate demersurile necesare atingerii obiectivelor din Strategia de dezvoltare locala a comunei Letea Veche pe perioada 2015-2020.
	PRIMA PARTE – ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A SITUAȚIEI EXISTENTE
	1. CADRUL NATURAL
	1.1 Așezare geografică
	1.2 Suprafața
	Ca mărime, comuna Letea Veche se încadrează în categoria localitatilor mici, suprafața totală a comunei măsurând 4250 ha (sau 42,5 km2), iar utilizarea terenurilor se prezintă conform tabelului de mai jos:
	Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor transmise la Institutul de Statistica Bacău în anul 2013
	1.3  Istoria comunei Letea Veche
	1.4 Resurse naturale
	1.4.1  Clima
	1.4.2 Relieful
	1.4.3 Hidrologia
	1.4.4 Flora si fauna

	1.5  ANALIZA  SWOT  A CADRULUI NATURAL

	2. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICĂ A POPULAȚIEI
	2.1   Populația
	La Recensămâtul din anul 2002, populația comunei  Letea Veche număra 4954 locuitori. Conform Recensământului Populației si Locuințelor din anul 2011 s-a înregistrat un număr de 5817 persoane, o creștere față de 2002 cu 863 persoane. Din totalul popul...
	Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, www.recensamantromania.ro/rezultate
	Densitatea populației - reprezintă numărul de persoane pe unitate de suprafață, măsurându-se în general în persoane pe kilometru pătrat, obținându-se prin împărțirea numărului de locuitori la suprafață în kilometri pătrați. Astfel, cu o populație de ...
	2.1.1  Repartizarea locuitorilor în funcție de zona

	În ceea ce privește repartiția locuitorilor pe sate, situația se prezinta conform tabelului de mai jos, înregistrându-se creșteri a numărului locuitorilor  în toate cele 5 sate componente.
	Repartiția locuitorilor pe localități
	Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011
	În anul 2011 s-a înregistrat o crestere a populației comunei Letea  Veche cu 14,84%.  Există documente statistice cu privire la populatia stabilă la 1 iulie 2013, respectiv un număr de 7053 persoane, menționăm faptul că populația estimată  la 1 iulie...
	Conform Raportului de cercetare realizat în urma anchetei aplicată populatiei comunei Letea Veche și întocmit de către SC ANDERSSEN CONSULTING GRUP SRL, distributia populatiei in functie de zona, se prezintă astfel:
	Sursa: Raport de cercetare – SC ANDERSSEN CONSULTING GROUP SRL
	Chestionarul pentru studiul populației a fost aplicat în fiecare sat din comuna Letea Veche. Numărul de chestionare aplicate la nivelul fiecărui sat a fost direct proporțional cu efectivul populației. Astfel, în satul Letea Veche au fost aplicate cel...
	2.1.2  Distribuția locuitorilor după vechimea stabilirii în comună

	Rezultatele studiului privind repartizarea populației după vechimea stabilirii în comuna Letea Veche arată că populația care locuiește de mai mult de 60 de ani în comună înregistrează cea mai ridicată pondere (32,9%). Persoanele stabilite de 20-40 ani...
	Sursa: Raport de cercetare – SC ANDERSSEN CONSULTING GROUP SRL
	2.1.3  Distribuția locuitorilor după starea civilă

	După starea civilă, în comuna Letea Veche sunt înregistrate mai multe persoane căsătorite, respectiv o pondere de 58,11% din totalul populației, iar rata divorțurilor fiind de 4% din totalul populației. De remarcat este rata foarte mare a văduvelor, ...
	Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, www.recensamantromania.ro/rezultate
	2.1.4   Distribuția locuitorilor după studiile absolvite

	Conform datelor statistice, ultimul nivel de studii absolvit de locuitorii comunei (26,8%) au terminat școala de ucenici/profesională/post-liceal și de maiștri. Următoarea pondere se înregistrează în rândul celor care au terminat gimnaziul (clasele V...
	Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, www.recensamantromania.ro/rezultate
	2.1.5 Distribuția locuitorilor după limba maternă și după etnie

	În funcție de limba maternă vorbită de populația stabilă, majoritatea este vorbitoare de limba română, respectiv un procent de 94%, iar restul de 6% alte limbi. Aproximativ aceleași proporții păstrându-se și în structura populației pe etnii, conform ...
	Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, www.recensamantromania.ro/rezultate
	2.1.6 Distribuția locuitorilor după religie

	Din punct de vedere confesional, majoritatea populației este de religie ortodoxă, cu o pondere de 89,26%. În comună există și minorități religioase, printre care, printre care, cu cei mai mulți adepți se numără religiile: romano-catolică – 2,84%,  pe...
	Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, www.recensamantromania.ro/rezultate
	2.1.7  Repartizarea populației după nivelul venitului

	Indiferent de sursa de proveniență a veniturilor din gospodăriile localnicilor de pe teritoriul comunei Letea Veche, cei mai multi apreciază nivelul venitului lunar ca fiind cuprins între 501-1000 lei (39,1%).
	O pondere ridicată o înregistrează si localnicii cu venituri de peste 1500 lei (23,6%), iar nivelul mediu al venitului localnicilor din comuna Letea Vechet este de 1164 lei.
	Sursa: Raport de cercetare – SC ANDERSSEN CONSULTING GROUP SRL
	Cea mai mica pondere o înregistrează respondenții cu un nivel lunar mai mic de 250 lei (7,5%).
	2.1.8  Migrația populației

	În ceea ce privește migrația populației, conform datelor preliminare ale Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011, s-au consemnat 5412 persoane prezente  și 79 persoane temporar absente, din care plecate în țară 18 persoane, iar 61 per...
	Dintre persoanele plecate pentru o perioadă îndelungată (482 de persoane), cele mai multe  (450 de persoane) sunt plecate în străinătate.
	În categoria persoanelor temporar prezente se înscriu 53 de persoane.
	Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011, www.recensamantromania.ro/rezultate
	2.1.9  Mișcarea naturală a populației

	Sporul natural al unei localități raportat la o anumită perioadă, ca valori absolute, reprezintă diferența dintre numarul născuților-vii si numărul decedaților în perioada de referință.
	Calculând media sporului natural în ultimii doi ani (2013-2014) cu informații disponibile, în comuna Letea Veche rezultă un spor pozitiv de +21,  ceea ce înseamnă o tendință de progres pentru numărul total de locuitori ai comunei.
	2.1.10 Distribuția populatiei pe categorii de vârsta și populația activă
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