COMUNA MALIUC
DESCRIEREA LOCALITĂłII
Comuna Maliuc este amplasată în zona centrală a
Deltei Dunării, pe braŃul Sulina, fiind delimitată la nord
de teritoriul administrativ al comunei Pardina si al
comunei Chilia Veche, la vest de teritoriul administrativ
al municipiului Tulcea, la sud de teritoriul administrativ
al comunei Nufăru şi al comunei Mahmudia şi la est de
teritoriul administrativ al comunei Crişan.
Comuna Maliuc se constituie din următoarele
unităŃi teritorial-administrative: Maliuc, reşedinŃa de
comună, Gorgova, Partizani, Vulturu, aşezat pe
celălalt mal faŃă de reşedinŃa de comună şi Ilganii
de Sus situat la 7 mile km faŃă de reşedinŃa de
comună.
Sub aspect climatic în comuna Maliuc se înregistrează un climat temperat continental. Temperatura
medie anuală este de 11°C.
PrecipitaŃiile atmosferice influenŃate de uscatul nord-dobrogean şi de bazinul Mării Negre
înregistrează o scădere de la vest spre est în întreaga zonă a Deltei Dunării. Suma precipitaŃiilor
medii multianuale este de 400 mm pe grindurile Letea şi Caraorman..
1. POPULAłIA
La ultimul recensământ realizat în teritoriul administrativ al comunei Maliuc se înregistrau 1.060 de
locuitori.
Conform datelor ultimului recensământ realizat în martie 2002, comuna Maliuc avea un număr de
326 de locuitori activi.
Din punct de vedere al ocupării forŃei de muncă în comuna Maliuc ponderea populaŃiei active în
agricultură, silvicultură şi vânat este de 48,57%.
Principalele etnii la recensământul populaŃiei din 18 martie 2002:
•
•
•
•

Români – 1012 persoane
Lipoveni – 37 persoane
Ruşi – 4 persoane
Ucraineni – 5 persoane

2. INFRASTRUCTURA
a. Drumuri
Pe direcŃia vest-est comuna Maliuc este străbătută de braŃul Sulina al fluviului Dunărea. De
asemenea, în comună există un punct de acostare şi debarcader pentru nave care necesită
reparaŃii.
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Legătura rutieră cu Municipul Tulcea se face prin DC 2 care tranzitează comuna la V la E pe o
lungime de 28,5 km. Este pietruit pe o lungime de 7,6 km şi 20,9 km din pământ.
ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃii însumează 25,6 km din care: 2,6 km în Maliuc; 5,5 km în
Partizani; 5,5 km în Vulturu; 6,5 km în Gorgova şi 5,5 km în Ilganii de Sus.
Din această reŃea, 0,6 km sunt străzi pavate în Maliuc; 3,5 km străzi pietruite în Partizani şi 3,0 km
străzi pietruite în Vulturu.
b. Apă şi canal
Dintre cele cinci localităŃi ale comunei, trei localităŃi sunt prevăzute cu sisteme centralizate de
alimentare cu apă (Maliuc, Partizani şi Gorgova) din care două localităŃi (Partizani şi Gorgova) au
staŃii moderne de potabilizare a apei.
Dintre localităŃile comunei Maliuc, numai localitatea Maliuc este prevăzută cu reŃele de canalizare
menajeră. ReŃelele de canalizare din localitatea Maliuc sunt deteriorate. Astfel, proiectele prioritare
pentru reabilitarea infrastructurii de bază trebuie să considere necesitatea amenajării reŃelelor de
canalizare existente şi înfiinŃarea staŃiei de pompare şi epurare a apelor uzate menajere.
De asemenea, sistemul centralizat de încălzire al comunei Maliuc necesită lucrări de modernizare.
c. Deşeuri
Comuna Maliuc 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. FINANłE LOCALE
În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 1849 mii lei, atât la venituri cât şi la
cheltuieli.
4. ACTIVITĂłI ECONOMICE
În comuna Maliuc există câteva areale de mică extindere în care se practică piscicultura,
agricultura şi silvicultura. In prezent, în comună există şi câteva parcele experimentale de
activităŃi din aceste sectoare, pentru aplicarea unor metode în amenajările cu scop productiv.
Alături de pescuit, turismul şi comerŃul reprezintă principalele sectoare care pot asigura dezvoltarea
economică durabilă a comunităŃii Maliuc.
Ca şi în cazul celorlalte localităŃi din Delta Dunării, autorităŃile locale promovează resursele naturale
legate de peisaj şi pescuit/piscicultură, care pot duce la dezvoltarea turismului/agroturismului.
Pentru firmele agricole mici, de familie, agroturismul este o soluŃie de viitor, prin educarea şi
îndreptarea interesului turiştilor români şi străini pentru modurile tradiŃionale de practicare a
agriculturii în satele româneşti.
Accesul din localitatea Maliuc la punctele economice vitale este îngreunat de ponderea aproape
exclusivă a transportului pe apă, al cărui ritm este extrem de sensibil la modificările condiŃiilor
naturale (îngheŃ, ape mici sau mari). Dacă pentru anumite domenii (pescuitul, de exemplu), nu se
pot face schimbări ale modului de transport, în schimb pentru celelalte domenii, o extindere a
reŃelei de transport terestru poate aduce însemnate avantaje economice, în primul rând facilitarea
accesului investitorilor.
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La nivelul Primăriei comunei Maliuc se înregistrează deja în prezent demersuri pentru atragerea
potenŃialilor investitori în comunitate:
-

Oferta de terenuri cu preŃuri pe mp, accesibile

-

Deschiderea autorităŃilor locale pentru parteneriate public-privat

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ
A. Proiecte de investiŃii ale comunei Maliuc
Nr.
Crt.
I.
1.
2.
3.

Titlu proiect
Lucrări în
continuare
Pietruire drum sat
Partizani
Construire dispensar
sat Partizani
Reabilitare Cămin
cultural Maliuc

FinanŃare
(surse)

Valoare
(mii lei)

Stadiu
proiect

Termen
finalizare
proiect

Buget local

200

70 %

2010

Buget local

100

70 %

2010

Fonduri
proprii

150

90 %

2009

ObservaŃii

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

Titlul Proiectului

FinanŃare

Valoare
estimativă
proiect mii
Euro

Perioada de
timp

InstituŃiile
responsabile

Parteneriat

1. Amenajare reŃea
de foişoare turistice
de observare în
localităŃile din Delta
Dunării

POR, Axa 5

3.000

2008-2012

Consiliul
JudeŃean

ARBDD si
Consiliile Locale
Murighiol, Crişan,
CA Rosetti şi
Maliuc

Tulcea

6. DIRECłII DE ACłIUNE RECOMANDATE (Studiu realizat de Grupul de Economie Aplicată –
2008)
I.

REALIZAREA ŞI EXTINDEREA REłELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE

Primăria a identificat importanŃa strategică a extinderii sistemelor de alimentare cu apă şi realizarea
unui sistem de canalizare funcŃional. Considerăm că este prioritar să se deruleze un proiect de
realizare/extindere a reŃelelor de alimentare cu apă şi canalizare, cu finalizare în perioada 20082013. łinând cont că se manifestă tendinŃe de emigrare a populaŃiei, comuna trebuie să furnizeze
servicii publice de bază pentru a-şi păstra locuitorii şi atrage noi locuitori. Plecăm de la premisa că
dezvoltarea sa durabilă curentă şi ulterioară (şi păstrarea locuitorilor şi atragerea de noi locuitori)
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este direct legată de existenŃa infrastructurii. Pe lângă aceste argumente, infrastructura de bază
(reŃele de apă, canalizare, drumuri) se înscrie în priorităŃile Uniunii Europene privind noile state
membre, cerinŃe reflectate şi în programele şi strategia de dezvoltare a României.
Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 322 „Renovarea,

dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale”, fonduri proprii şi/sau atrase (credit bancar).
II.

DEZVOLTAREA TURISMULUI

Specificul zonei Deltei Dunării oferă un potenŃial foarte ridicat pentru dezvoltarea industriei
ospitaliere. Având în vedere transversalitatea sectorului turistic (crearea de noi locuri de muncă,
contribuŃia la economia locală, impactul social), dezvoltarea agroturismului pe teritoriul comunei
reprezintă o prioritate pentru dezvoltarea acesteia.
Surse de finanŃare potenŃiale:
Programul OperaŃional Regional 2007-2013 (POR), Axa Prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului”, Domeniul major de interventie 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe” Şi 5.2. “Crearea /
dezvoltarea / modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor
naturale şi pentru creşterea calităŃii serviciilor turistice” şi surse proprii şi/sau atrase (emitere
obligaŃiuni şi/sau credit bancar).
Programul National de Dezvoltare Rurala Axa III - "Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea
economiei rurale" :
- Măsura 3..13. „Încurajarea activităŃilor turistice”;
- Măsura 3.2.2. "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populaŃia rurala si punerea in valoare a moştenirii rurale."
7. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC
AtracŃiile turistice ale comunei cuprind:
- Lacul Fortuna
- Lacul Gorgova
- Parc Dendrologic
8. DATE DE CONTACT
Primăria Comunei MALIUC, cod 827135
Primar Gheorghe MANOLE – P.D.L.
Telefon 0240/546 523
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