COMUNA I.C. BRĂTIANU

DESCRIEREA LOCALITĂłII
Comuna I.C. Brătianu este situată în zona de nord - vest
a judeŃului Tulcea, fiind delimitată de fluviul Dunăre faŃă
de teritoriul administrativ al judeŃelor GalaŃi şi Brăila.
Este străbătuta de drumul naŃional DN 22E şi delimitată
de următoarele teritorii comunale: la nord teritoriul
administrativ al judeŃului GalaŃi; la est teritoriul
administrativ al comunei Jijila, la sud teritoriul
administrativ al comunei Smârdan iar la vest teritoriul
administrativ al judeŃului Brăila şi al judeŃului GalaŃi.
DistanŃa dintre Municipiul Tulcea şi comuna I.C.
Brătianu, pe Drumul NaŃional 22A, este de 89 km. Legătura cu Municipiul GalaŃi se realizează pe cale
fluvială (cu bacul).
Sub raport climatic, clima este continentală, cu veri fierbinŃi cu precipitaŃii slabe; ierni geroase, cu viscole
puternice; temperatura medie anuala 10°C; cantitatea medie de precipitații 440,2mm/mp anual.
1. POPULAłIA
La ultimul recensământ realizat în teritoriul administrativ al comunei I.C. Brătianu se înregistrau 1.318
locuitori.
Principalele etnii la recensământul populaŃiei din 18 martie 2002:
•
•

Români – 1288 persoane
Rromi – 15 persoane

In ceea ce priveşte gradul de ocupare a forŃei de muncă, în comuna I.C. Brătianu se înregistrează un
număr de 217 lucrători activi. Din categoria populaŃiei inactive, şomerii sunt înregistraŃi în număr de 13,
298 sunt pensionari, există 6 cazuri de invaliditate şi 39 de locuitori care beneficiază de asistenŃă
socială. Efectele gradului ridicat al migraŃiei populaŃiei se simt şi în comuna I.C. Brătianu.
2. INFRASTRUCTURA
a. Drumuri
DistanŃa dintre comuna I.C. Brătianu şi Municipiul Tulcea, pe Drumul NaŃional 22E şi DN 22, este
considerabilă, de 79,0 km. Legătura cu Municipiul GalaŃi se realizează pe cale fluvială (cu bacul) dar
într-un timp mai scurt.
Drumul comunal aflat în administrarea Consiliului Local are o lungime de 8 Km. O secŃiune de 3 km din
acest drum a fost reabilitată în ultimii 3 ani. În prezent Primăria nu a iniŃiat un proiect pentru reabilitarea
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infrastructurii rutiere, în schimb există un proiect de deviere a şoselei principale pe un drum de centură,
pentru facilitarea traficului în traversarea comunei.

b. Apă şi canal
Comuna I.C. Brătianu nu dispune de sistem de canalizare şi nici de staŃie de epurare. Deşi nu a fost
iniŃiat nici un demers, un viitor proiect de realizare a unui sistem de canalizare se află pe lista de
proiecte prioritare a Primăriei.
In comuna I.C. Brătianu a beneficiat de un program de alimentare cu apă prin OG 7/2006 (în valoare
totală de 1 milion euro).
c. ComunicaŃii
Infrastructura de telecomunicaŃii este dezvoltată în comuna I.C. Brătianu şi este acoperită prin toate
mijloacele: 15% din comună are conexiune la telefonie fixă, 85% din populaŃie beneficiază de telefonie
mobilă, 60% de televiziune prin cablu şi conexiunea la internet este disponibilă pe toată suprafaŃa
comunei.
d. Deşeuri
Comuna I. C. Brătianu este membră în „AsociaŃia de Dezvoltare Interjudețeană a Infrastructurii de
Deşeuri menajere” Tulcea, organism ce are ca obiectiv general monitorizarea, supervizarea şi
implementarea „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeŃul Tulcea”, proiect finanŃat din
fonduri europene nerambursabile, prin POS Mediu.
3. FINANłELE LOCALE
În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 2141,5 mii lei, atât la venituri cât şi la
cheltuieli.
4. ACTIVITĂłI ECONOMICE
In opinia autorităŃilor publice, sectoarele economice cu şansele cele mai mari de dezvoltare pentru viitor
sunt turismul (susŃinut prin avantajul comparativ al porŃiunii de plajă ce aparŃine teritoriului administrativ
al comunei) şi transportul naval. La cealaltă extremă, activităŃile economice tradiŃionale, agricultura şi
piscicultura, sunt sectoare aflate în declin.
ActivităŃile piscicole, în trecut sector de bază al economiei comunităŃii, se află în prezent în declin, atât
pe fondul general al migraŃiei forŃei de muncă înspre centrele urbane cât şi datorită unui număr ridicat
de restricŃii instituit în zonă pentru protejarea şi regenerarea resurselor piscicole.
Sectorul privat este constituit din 10 IMM-uri înregistrate şi active. În opinia autorităŃilor locale,
dezvoltarea relaŃiilor cu IMM-urile este considerată benefică pentru comunitate, în condiŃiile în care
acestea creează locuri de muncă şi contribuie financiar la bugetul local.
Mediul de afaceri a rămas neschimbat în ultimi 3 ani iar baza economică este stabilă - nu s-au
înregistrat nici creşteri nici scăderi.
Cel mai atractiv factori pentru potenŃialii investitori este proximitatea centrului urban GalaŃi. Prin opoziŃie,
infrastructura slab reabilitată şi infiltraŃiile pânzei freatice sunt consideraŃi de către autorităŃile locale
factori ce descurajează potenŃialii investitori.
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5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ
Proiectele considerate prioritare de către Primărie sunt axate pe dezvoltarea serviciilor publice –
alimentarea cu apă, extinderea reŃelei de electricitate, alimentarea cu gaze, sistemul de canalizare,
construcŃia unei grădiniŃe şi reparaŃii asupra Școlii Generale ”Ion Creangă”.
AutorităŃile publice locale plănuiesc de asemenea elaborarea unor strategii integrate de turism, precum
şi dezvoltarea de parteneriate între mediul de afaceri şi Primărie.
Un proiect complex al comunei este cel de racordare la reŃeaua de distribuŃie a gazelor naturale, proiect
desfăşurat în asociativitate cu localitatea învecinată Smârdan (valoare totală de 2.723.820 lei).
Comuna I.C. Brătianu este membru al unei asociaŃii cu oraşul Măcin şi încă 10 comune pentru
realizarea unui proiect comun pentru gestiune probleme de mediu. Un al doilea proiect complex al
comunei, este asocierea cu comuna Smârdan pentru racordarea la sistemul de distribuŃie a gazului
natural.
Primăria evaluează că un număr de 8 proiecte, toate corespunzătoare pentru a fi finanŃate prin fonduri
structurale ar răspunde nevoilor de dezvoltare ale comunităŃii pentru următorii 5 ani.
A. Proiectele prioritare ale comunei I.C. Brătianu (Sursa: Primăria I.C. Brătianu)

Nr.
Crt.

Titlu proiect

FinanŃare
(surse)

Valoare
(mii lei)

Stadiu proiect

Termen
finalizare
proiect

O.G. 7/2006

3.594,627

În execuție

2010

I.
1.

Lucrări în continuare
Rețea alimentare cu
apă potabilă în sistem
centralizat în
localitatea I.C.Brătianu

2.

Grădiniță cu program
normal în cadrul școlii
Ion Creangă din
comuna I.C. Brătianu
Județul Tulcea
Consolidare,
reabilitare,
modernizare sediu
primărie
Lucrări noi
Sistem centralizat de
canalizare și stație de
epurare în localitatea
I.C.Brătianu

Fonduri
guvernamentale

1427,99

S.F. + P.T.
elaborate

2010

Buget local

893,382

S.F. + PT în
procedură de
licitație

2009

Fonduri
europene

3798,54

Amenajarea drum
centură

Fonduri P.N.D.R.
Măsura 3.2.2.

1854,266

S.F. elaborate
investiție inclusă
în proiect integrat
cerere de
finanțare
408/2009 Măsura
3.2.2.
proiect integrat
cerere de

3.

II.
1.

2.

ObservaŃii

H.G.
1599/2006
118 mii lei
H.G.
432/2009
360 mii lei
H.G.
655/2009 sau alocat 60
mii lei
200 mi lei
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3.

Construire centru de zi Fonduri P.N.D.R.
Măsura 3.2.2.

4.

ConstrucŃie sală de
sport, com. Jijila

5.

Construire bază
sportivă

6.

Sistem de gestionare
a deșeurilor

1076,8

Fonduri P.N.D.R.
Măsura 3.2.2.

7526,356

O.G. 7/2006

586,508

Fonduri
guvernamentale

86,84

finanțare
408/2009 Măsura
3.2.2.
proiect integrat
cerere de
finanțare
408/2009 Măsura
3.2.2.
proiect integrat
cerere de
finanțare
408/2009 s.f.
elaborat
Cerere de
finanțare depusă
S.F. elaborate
S.F. elaborat

Proiect
eligibil fără
finanțare

B. Proiecte propuse de Consiliul JudeŃean Tulcea, în care comuna I.C. Brătianu este partener
(prezentate în Planul Local de AcŃiune al Consiliului JudeŃean din AGENDA LOCALĂ 21)
Titlul Proiectului

FinanŃare

1. Modernizare sisteme de
încălzire şcoli Somova, Beidaud,
Ciucurova, Cataloi, Horia, I.C.
Brătianu, LuncaviŃa, Mihai
Bravu, NiculiŃel, Greci

POR, Axa 3

Valoare
estimativă
proiect mii
Euro
1.000

InstituŃiile
Parteneriat
responsabile

AutorităŃi
publice locale

AutorităŃi
publice
locale

6. RESURSE NATURALE GENERALE
Resursele de subsol
În porŃiunea sa sud-estică, unde pătrunde promontoriul Bugeac, pe care comuna îl împarte cu comuna
Jijila, sub pătura de depozite loessoide, cu resurse mari, se găsesc formaŃiuni epimetamorfice formate
în Proterozoicul superior - Paleozoic inferior. Aici au o mare extindere, formând două corpuri cu
dimensiuni maxime de peste 1 km fiecare, FormaŃiunea cuarŃitelor de Bugeac, compusă din cuarŃite
negre slab feldspatice sericitoase şi cuarŃite alb-gălbui sericitoase. Resursele acestora sunt mari iar
condiŃiile de exploatare favorabile.
7. DIRECłII DE ACłIUNE RECOMANDATE (Studiu realizat de Grupul de Economie Aplicată –
2008)
I.

EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ: REALIZAREA UNUI
SISTEM DE CANALIZARE

Considerăm că asigurarea unor servicii publice de bază precum reŃele de apă şi canalizare funcŃionale
reprezintă o premisă importantă în vederea dezvoltării durabile a comunei şi păstrarea şi atragerea
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populaŃiei. Stabilirea obiectivului strategic de extindere şi reabilitare a infrastructurii de bază va permite
comunei să-şi canalizeze resursele existente în vederea atingerii obiectivului. Programul NaŃional de
Dezvoltare Rurală (PNDR) poate susŃine acest obiectiv; în situaŃia lipsei fondurilor proporii necesare
efectuării studiilor, propunem contractarea unui credit bancar.
Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea

satelor, îmbunătăŃirea servicilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale”, fonduri proprii şi/sau atrase: contractare credit bancar.
II.

DEZVOLTAREA TURISMULUI

Crearea unui circuit integrat care să cuprindă obiectivele turistice principale ale zonei.
BogăŃia obiectivelor turistice de pe perimetrul comunei şi existenŃa plajei naturale reprezintă un avantaj
competitiv pe care comuna poate să îl exploateze. Considerăm că în paralel cu reabilitarea
infrastructurii de bază (extinderea reŃelelor de apă şi canalizare) dezvoltarea turismului este o direcŃie
strategică ce ar trebui urmată. Propunem realizarea unui circuit integrat care să pună în valoare
diversele atracŃii turistice existente în zonă. Realizarea infrastructurii necesare este o premisă de bază
în realizarea acestui demers.
Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR) Axa 3 "Calitatea vieŃii în zonele rurale şi
diversificarea economiei rurale", Măsura 313 „Încurajarea activităŃilor turistice.”
8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC
PotenŃialul turistic al localităŃii este oferit de prezenŃa plajei naturale şi a terenului concesionabil în zona
cu peisaj deosebit.
9. DATE DE CONTACT
Primăria Comunei I.C. BRĂTIANU, cod 827100
Primar Viorel CHIRIłĂ – P.S.D.
Telefon/Fax 0240/573134
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