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1. PREZENTARE GENERALĂ

Prezentul Studiu de Oportunitate s- a elaborat prin grija

compartimentelor de

specialitate din cadrul primăriei Comunei Valea Lungă respectiv:

Compartiment administrator public –
Compartiment Juridic- secretar
Compartiment Urbanism şi amenajare a teritoriului –
Compartiment Financiar –

În ceea ce priveşte dezvoltarea unei comunităţi aceasta este generată în
special de volumul investiţiilor locale pe raza teritorială aferentă şi presupune
crearea unui climat care să atragă şi investiţii externe comunităţii, ceea ce va avea
un impact pozitiv asupra nivelului de trai al cetăţenilor, prin creşterea ofertei de noi
locuri de muncă direct create, creşterea bazei impozabile prin efectuarea unor
investiţii în imobile ce vor determina creşterea veniturilor la bugetul local creşterea
salariilor la nivel local, a vânzărilor din activităţi comerciale efectuate la nivel local.
Totodată, orice investiţie în sectorul de agrement poate genera o atracţie faţă de
comună în condiţiile generale de depopulare a satului românesc constatate la
nivelul întregii ţări.
În ultimii ani rolul administraţiei publice locale româneşti în ceea ce priveşte
nivelul de trai al cetăţenilor a crescut, administraţia locală fiind primul organism
public direct răspunzător de condiţiile de trai existente pe raza de competenţă
administrativă. În acest proces administraţia este obligată moral de a valorifica
toate resursele şi oportunităţile pe care le are în vederea dezvoltării economiei
locale, indicatorul principal al calităţii vieţii zonei.
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Modernizarea rețelei de străzi are un rol esențial în dezvoltarea
comunității, facilitând atragerea investițiilor externe.
2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA
Dezvoltarea economica a comunei, intensificarea legaturilor de
cooperare economica, precum si sporirea sistematica a nevoilor de transport, au
determinat preocupari sustinute de modernizare si sistematizare a retelei de strazi.
Oportunitatea realizării în prezent a acestei investiţii se datorează posibilităţii
Comunei Valea Lungă de a obţine fonduri de la bugetul de stat, fonduri care vor fi
completate la nevoie din bugetul local. În aceste condiţii Comuna Valea Lungă
a hotărât demararea actiunilor pentru pregatirea proiectului de modernizare a
strazilor.
Datorita faptului ca strazile care fac obiectul modernizării sunt strazi care
inregistreaza un trafic destul de intens, mentionarea beneficiilor de natura socioeconomica este esentiala pentru descrierea impactului proiectului asupra
comunitatii beneficiare.
Necesitatea lucrărilor propuse în prezentul proiect este în primul rând
argumentată de starea fizică a strazilor. Pe timp de iarna şi în perioadele ploioase,
accesul autovehiculelor si al agentilor economici din zona se desfăşoară cu mare
dificultate. Reabilitarea acestor drumuri va determina :
îmbunătăţirea circulaţiei;
facilitarea accesului localnicilor şi a autovehiculelor la exploatatiile
agricole si agentii economici;
ridicarea potenţialului economic al localităţii;
ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare;
dezvoltarea turismului şi agroturismului;
Modernizarea strazilor prevazuta de prezentul proiect se inscrie in mod
natural in sfera obiectivelor specifice ale aparatului administrativ al comunei vizand
cu precadere cresterea eficientei activitatii agentilor economici, cresterea activitatii
agricole prin imbunatatirea aprovizionarii cu input-uri si o mai buna valorificare a
produselor rezultate, precum si sporirea confortului locuitorilor si dezvoltarea
activitatilot turistice si agroturistice.
Din punct de vedere al protectiei mediului, în urma realizării investitiei, se
prevăd următorele:
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cantitatea de emisii de gaze poluante este mult mai mică datorită
faptului că traficul se va desfăsura în conditii normale;
cantitatea de praf existent pe suprafata carosabilă, pe imobile si în
aer se micsorează datorită suprafetelor de rulare bituminoase;
nivelul zgomotelor aferente utilajelor agricole si autovehiculelor se
reduce datorită calitătii suprafetei carosabile;
scurgerile de combustibil accidentale rezultate de la utilajele
agricole sau autovehicule pot fi limitate având în vedere că se va
putea circula la viteza proiectată;
apele de suprafată vor fi colectate si descărcate prin intermediul
santurilor la colectorii naturali, eliminându-se astfel gropile cu apă
din suprafata carosabilă;
uzura autovehiculelor este mult mai mică datorită faptului că
acestea pot circula pe suprafete de rulare netede.

Administrator public –
Secretar
Compartiment Urbanism şi amenajare a teritoriului –
Compartiment Financiar –
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