Anexa la HCL 3 / 2012
ACTUALIZAREA PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE SOCIO- ECONOMICĂ
TELIUCU INFERIOR
Direcţii strategice de dezvoltare, reactualizate, pentru perioada 2011-2013
Analizând potenţialul (punctele tari) şi oportunităţile rezultate în urma analizei SWOT, pentru reducerea
punctelor slabe şi atenuarea ameninţarilor s-au identificat urmatoarele 4 Direcţii strategice:
 Direcţia strategică 1 – Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
 Direcţia strategică 2 – Crearea unui mediu favorabil investiţiilor
 Direcţia strategică 3 – Modernizarea şi diversificarea serviciilor publice
 Direcţia strategică 4 - Dezvoltarea spiritului comunitar participativ al cetăţenilor comunei
Direcţia strategică 1 – Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii
Pentru implementarea acestei Direcţii strategice sunt necesare următoarele acţiuni:
a. Infrastructura rutieră


Modernizarea drumurilor interne
Drumuri sateşti (interne)
A.1.1- Reabilitarea şi asfaltarea tuturor străzilor interne din toate satele comunei
A.1.2- Asfaltarea porţiunii de drum de acces spre tabăra din Izvoarele
A.1.3- Reabilitarea drumului de acces spre vale ( Izvoarele)
A.1.4- Reabilitarea trotuarelor din toate satele comunei
A.1.5- Amenajarea unui trotuar în zona de agrement
A.1.6- Construirea de poduri, podeţe şi rigole la Izvoarele
A.1.7- Reamenajarea şanţurilor



Modernizarea drumurilor externe şi de acces la proprietăţile din extravilan;
Drumuri externe
A.1.8- Cinciş- Cerna- proprietăţile din extravilan şi păduri
A.1.9- Izvoarele – Silvaş (pietruit)

A.1.10- Izvoarele- proprietăţile din extravilan şi păduri
A.1.11- Finalizarea drumului comunal nr.105
A.1.12- Amenajarea unui drum pe partea stângă a lacului Cinciş
A.1.13- Reamenajarea podurilor şi podeţelor din toate satele comunei
A.1.14- Construirea unor şanţuri pe anumite porţiuni ale drumului judeţean spre localitatea
Izvoarele
A.1.15- Construirea de poduri şi podeţe peste râul Cerna pentru accesul la proprietăţile de
peste râu în satul Teliucu Superior
A.1.16- Construirea unui pod peste râu la Frontu II
Pachet nr. 1 de proiecte Infrastructura locala (A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4, A.1.5, A.1.6, A.1.7, A.1.8,
A.1.9 , A.1.10, A.1.11, A.1.12 , A.1.13, A.1.14, A.1.15, A.1.16.)
b. Infrastructura adecvată de prevenire a riscurilor naturale
A.b.1- Realizarea lucrărilor de stopare şi prevenire a alunecărilor de teren din satul Cinciş
Cerna
A.b.2- Măsuri de stopare a inundării gospodăriilor cetăţenilor din Teliucu Inferior
A.b.3- Regularizarea pâraielor din Izvoarele
A.b.4- Decolmatarea râului Cerna
A.b.5- Dirijarea scurgerii apei de pe versanţi în râul Cerna , satul Teliucu Inferior
A.b.6- Îndiguirea pârâului din zona Viorele – Teliucu Inferior
A.b.7- Construirea unui dig pentru evitarea inundării gospodăriilor din Teliucu Inferior
A.b.8- Construirea unui zid de sprijin la pădure în col. Frontu II
A.b.9- Construirea unui şanţ pe lângă digul de pe Cerna în satul Teliucu Inferior
A.b.10- Tăierea copacilor care împiedică libera circulaţie pe râul Cerna
A.b.11- Tăierea plopilor din cartierul Viorele- Teliucu Inferior
Pachet de proiecte nr. 2 : Infrastructura adecvată de prevenire a riscurilor naturale
c. Infrastructura de mediu
A.c.1- Construirea unei fose septice în col. Frontu II
Pachet de proiecte nr. 3 - A.c.

d. Infrastructura de utilităţi
A.d.1- Modernizarea reţelei de canalizare pluvială ;
A.d.2- Asigurarea completă a accesului la gaze naturale;
A.d.3- Realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă în 2 din aşezările comunei;
A.d.4- Realizarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare pe zona de agrement din
jurul Lacului Cinciş
A.d.5- Asigurarea celei de a doua surse de apă potabilă în comună
A.d.6- Reabilitarea bazinului de alimentare cu apă potabilă din Cinciş- Cerna
A.d.7- Construirea unei staţii moderne de alimentare cu apă în Satul Cinciş- Cerna care să
asigure alimentarea cu apă prin cădere
A.d.8- Construirea unei microhidrocentrale şi a unor instalaţii de producere energie eoliană
A.d.9- Construirea unei staţii pentru distribuire carburanţi
Pachet de proiecte nr. 4 - A.d.1, A.d.2 , A.d.3, A.d.4, A.d.5, A.d.6 , A.d.7,A.d.8
Proiect nr.5 - A.d.9

e. Infrastructura de spaţii locative
A.e.1- Modernizarea blocurilor de locuinţe din comună;
A.e.2- Construirea de locuinţe sociale
A.e.3- Construirea unui centru de zi pentru copii

Pachet de proiecte nr.7- A.e.1, A.e.2, A.e.3,
f. Infrastructura de educaţie
A.f.2- Renovarea şi dotarea grădiniţelor din comună

Pachet de proiecte nr. 8. – Infrastructură socială/de educaţie – A.f.2

Direcţia strategică 2 –Crearea unui mediu favorabil investiţiilor
Pentru implementarea acestei Direcţii strategice sunt necesare următoarele acţiuni:
A.2.1- Construirea unui abator la standarde europene în comună
A.2.2- Construirea de spaţii dotate corespunzător standardelor europene pentru fabricarea
ţuicii.
A.2.3- Construirea de locuri pentru adăparea animalelor din satul Izvoarele
A.2.4- Măsuri pentru curăţarea şi îngrijirea păşunilor comunale
A.2.5- Asigurarea accesului la montă naturală pentru animalele din comună
A.2.6- Dotarea unui Centru colectare lapte
A.2.7- Înfiinţarea unui Punct colectare fructe de padure
A.2.8- Amenajarea unui magazin alimentar la Izvoarele
A.2.9- Amenajarea unui târg comunal de animale şi produse alimentare
A.2.10- Preluarea în proprietatea Consiliului local Teliucu Inferior a Centrului de
afaceri Teliuc, susţinerea şi dezvoltarea lui.
A.2.11- Actualizare plan urbanistic general comuna Teliucu Inferior
A.2.12- Actualizare plan urbanistic zonal- zona de agrement Cinciş
A.2.13- Realizarea unui miniparc industrial pe platforma Minvest
Pachet de proiecte nr. 9 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri local – A.2.2, A.2.3, A.2.4, A.2.5,
A.2.9, A.2.11, A.2.12, A.2.13.

Pachet de proiecte individuale nr.10 – Creşterea competitivităţii economice a firmelor din zonă –
A.2.1, A.2.6, A.2.7, A.2.8, A.2.10

Direcţia strategică 3 – Modernizarea şi diversificarea serviciilor publice
Pentru implementarea acestei Direcţii strategice sunt necesare următoarele acţiuni:

A.3.4- Construirea unui cabinet stomatologic la nivel de comună
A.3.6- Renovarea şi dotarea corespunzătoare a căminelor culturale din comună
A.3.7- Amenajarea unui punct sanitar în zona de agrement lac Cinciş
A.3.8- Dotarea şi funcţionarea bibliotecii din comună
A.3.9- Construirea de parcuri în comună
A.3.10- Reamenajarea şi împrejmuirea parcului din satul Cinciş- Cerna
A.3.11- Amenajare pârtie de schi în satul Izvoarele
A.3.12.- Construirea unui aerodrom
A.3.13- Renovarea bisericilor din satul Izvoarele
A.3.14- Construirea de capele mortuare în satele din comună
A.3.15- Rezolvarea problemelor de proprietate şi a accesului la biserica din satul Teliucu
Superior
A.3-16- Amenajarea cimitirului din col. Frontu II
A.3.17- Amenajare grupuri sanitare (WC publice la col. Frontu II şi la căminele culturale din
comună
Pachet de proiecte nr. 11 – Dezvoltarea turismului local – A.3.11, A.3.12

Pachet de proiecte nr.12- Modernizarea şi diversificarea serviciilor publice- A.3.1, A.3.2, A.3.3, A.3.4,
A.3.6, A.3.7, A.3.8, A.3.9, A.3.10,

Direcţia strategică 4 - Dezvoltarea spiritului comunitar participativ al cetăţenilor comunei
Pentru implementarea acestei Direcţii strategice sunt necesare următoarele acţiuni:
A.4.1- Măsuri pentru păstrarea curăţeniei şi a ordinii publice
A.4.2- Promovarea potenţialului turistic şi agroturistic
A.4.3- Informarea cetăţenilor privind fonduri externe
A.4.4- Sprijin pentru întreprinzători pentru deschiderea unei afaceri
A.4.5- Amenajarea de puncte de informare a cetăţenilor, în toate satele comunei
Pachet de proiecte nr. 13 pentru implementarea DS 4

Proiect 13 – Centru de informare turistica – Poarta spre ţinutul pădurenilor ( A.4.2)

Pachet de proiecte nr.14 – Centru de dezvoltare a serviciilor comunitare în comuna Teliucu Inferior
(A.4.1, A.4.3, A.4.4, A.4.5,)
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