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COMUNA MIHAI BRAVU 
 

 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 
 

 

Comuna Mihai Bravu este situată în partea centrală a 
judeŃului Tulcea fiind delimitată de următoarele 
teritorii comunale: la nord şi nord-vest teritoriul 
administrativ al comunei Mihail Kogălniceanu; la est 
teritoriul administrativ al comunei Sarichioi; la sud 
teritoriul administrativ al comunei Slava Cercheza; la 
sud-est teritoriul administrativ al oraşului Babadag şi 
la vest teritoriul administrativ al comunei Nalbant. 

Sub raport climatic în comuna Mihai Bravu se înregistrează clima continentală de stepă 
caracterizată de veri călduroase şi ierni blânde. Temperatura medie anuala este de 11°C, iar 
cantitatea medie de precipitaŃii este de 400 mm/mp anual. 

În vechile hărŃi şi documente din perioada medievală o regăsim sub denumirea de Camber, 
prima atestare documentară a acestei localităŃi datând din secolul al XVI-lea. 

Satele componente ale comunei sunt: Mihai Bravu - reşedinŃa de comună, satul Satu 
Nou şi satul Turda. 

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Tulcea, la ultimul recensământ 
realizat pe teritoriul administrativ al comunei Mihai Bravu se înregistrau 2640 locuitori, în 
majoritate de etnie română. 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Comuna Mihai Bravu se află la 37 km de municipiul Tulcea. Extremitatea estică a teritoriului 
administrativ pe o distanŃă de 2,3 km direcŃia N-S este străbătută de DN 22 (E87): Tulcea-
ConstanŃa. Pe direcŃia NV-SE, comuna Mihai Bravu este străbătută de DJ 229. Pe acest sector 
de drum în cursul anilor 2008 şi 2009 s-au executat lucrări de întreŃinere prin plombare a 
asfaltului. Pentru perioada 2010-2012 sunt prevăzute a se executa lucrări de reabilitare.  

ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃilor comunei însumează 59,1 km, din care: 20,9 km în 
Mihai Bravu; 16,6 km în Satu Nou şi 21,6 km în Turda. Din această reŃea 1,5 km  sunt străzi 
pietruite în Mihai Bravu şi 19,75 km sunt străzi pietruite în celelalte localităŃi. 

Pentru reabilitarea restului infrastructurii stradale, comuna a întocmit studiul de fezabilitate şi 
urmează să acceseze fondurile necesare lucrărilor de execuŃie. 
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b. Apă şi canal 

Comuna Mihai Bravu nu dispune de canalizare şi nici de staŃie de epurare.  

c. ComunicaŃii 

ComunicaŃiile sunt acoperite pe toate căile, telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, 
internet. Drept date concrete, putem menŃiona: 80% telefonie mobilă, 90% televiziune prin 
antene proprii şi conexiune la internet doar pentru sediul Primăriei.  

d. Deşeuri 

Comuna Mihai Bravu 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 3611 mii lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Activitatea economică de bază a comunei este agricultura, susŃinută de cele două ramuri: 
cultura plantelor şi creşterea animalelor. SuprafeŃele de teren arabil de pe teritoriul comunei 
sunt favorabile următoarele culturi: cereale, porumb, floarea-soarelui, soia, rapiŃă şi legume. Se 
cresc: bovine, ovine, caprine, porcine şi păsări. 
ComerŃul, piscicultura şi prestările de servicii sunt alte domenii în care îşi desfăşoară activitatea 
o bună parte din locuitorii comunei Mihai Bravu.  

Parteneriatele public-privat sunt slab reprezentate în comuna Mihai Bravu, Primăria urmărind o 
intensificare a relaŃiilor cu mediul privat. Sectorul privat dispune de 8 IMM-uri înregistrate şi 
active.  

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ 

Comuna Mihai Bravu are un plan de dezvoltare locală.  

Proiectele considerate de autorităŃile locale prioritare pentru dezvoltarea durabilă a comunei 
vizează următoarele domenii: reabilitarea infrastructurii rutiere, îmbunătăŃirea serviciilor 
publice, instruirea resursei umane, dezvoltarea infrastructurii de afaceri. 

Proiectele prioritare ale comunei Mihai Bravu 

NR 
CRT 

TITLU PROIECT FINANTARE 
(surse) 

VALOARE 
(mii lei) 

STADIU  
PROIECT 

TERMEN  
FINALIZARE 
PROIECT 

OBSERVAȚII 

I. LUCRĂRI ÎN 
CONTINUARE 

     

1. Alimentare cu apă 
Turda 

Buget local 800 În curs de 
execuție 

2009  

       
       
II. LUCRARI NOI      
1 Alimentare cu apă Buget local 420 În curs de 2009  
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Satu Nou examinare 
a ofertelor 

2 Puț forat Buget local 60 În fază de 
proiect 

2009  

3 Modernizare 
Iluminat public 

Fond de 
rulment 

60 În fază de 
proiect 

2009  

 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Terenul comunei aparŃine din punct de vedere geologic marii unităŃi tectonice a Dobrogei de 
nord. 

Comuna este aşezată în apropierea râului TaiŃa. 

Resursele de subsol 

Teritoriul acestei comune este acoperit, în proporŃie de peste 80 %, de depozite loessoide, care 
formează o cuvertură cu grosimi ce pot depăşi, pe alocuri, 15 m. CondiŃiile de exploatare şi de 
transport se prezintă foarte bine, iar resursele sunt semnificative. 

De sub pătura de depozite loessoide îşi fac apariŃia formaŃiuni jurasice inferioare, triasice medii 
şi cretacice inferioare. Jurasicul inferior este reprezentat prin gresii şi argilite şi se găseşte la 
aproape 3 km nord de localitatea Satu Nou, în culmea pronunŃată a unui deal situat la hotarul 
nordic al comunei. Resursele sunt mari şi condiŃiile de exploatare favorabile. 

La sud, sud-est şi sud-vest de localitatea Mihai Bravu se află o mulŃime de corpuri formate din 
calcare triasice medii. De fapt, ele constituie un complex calcaros-dolomitic, fin granular, intens 
diaclazat, slab stratificat, constituit în cea mai mare parte din calcare şi subordonat din 
dololomite calcaroase. Prezintă structuri cristalin-granulare, texturi compacte şi sunt afectate 
de numeroase fisuri umplute cu calcit alb-gălbui sau brun-roşietic. Culoarea rocilor poate fi 
cenuşie, brun-roşcată, roz sau cenuşiu-albicioasă. Resursele se găsesc în cantităŃi foarte mari, 
iar exploatarea se poate desfăşura în condiŃii foarte bune. 

La distanŃe mai mari, la sud şi vest de localitate, în continuarea calcarelor triasice medii, apar 
calcare brecioase conglomeratice cenomaniene, cu o culoare alb-gălbuie sau roz,  prezentând 
stratificaŃii cu grosimi de 5—15 cm, mai rar de 0,5—1 m.  

Resurse apreciabile din varietăŃile policrome ale complexului menŃionat pot fi conturate în 
Dealul Roşu, situat la 0,5 km sud-est de comuna Mihai Bravu. VarietăŃi cenuşii de calcare 
dolomitice din acelaşi complex se găsesc în cantităŃi mari în culmile Caila, Cheltepe şi Dealul 
lui MeriŃoi. 

VarietăŃile policrome din complexul calcaros-dolomitic fin granular şi din complexul calcarelor 
brecioase-conglomeratice prezintă însuşiri adecvate utilizării lor ca piatră ornamentală în 
construcŃii. Celelalte varietăŃi pot fi întrebuinŃate ca piatră naturală pentru drumuri şi construcŃii 
şi ca materii prime pentru fabricarea varului. 

În continuarea unor corpuri cenomaniene se extind corpuri turoniene, uneori pe suprafeŃe 
apreciabile, formate din calcare grezoase, care prezintă resurse apreciabile, în condiŃii de 
exploatare şi transport moderate. 

În partea sa centralî, pe direcŃia nord vest – sud est, comuna Mihai Bravu este traversată de 
râul TaiŃa, în a cărui albie se află aluviuni exploatabile de nisip şi pietriş. Aici sunt cantonate şi 
strate acvifere. Şi în acest caz, resursele sunt apreciabile. 
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Exploatările de substanŃe minerale solide 

În împrejurimile localităŃii Mihai Bravu s-au exploatat calcare şi riolit. La 2 km sud-est de 
localitate, pe Valea Camber, s-a extras ocazional un calcar negricios, fin, compact, dur, 
alternând cu marne calcaroase cenuşii, care a fost utilizat la întreŃinerea drumurilor şi pentru 
construcŃii. 

La 0,5 km sud-est de localitate, în Dealul Roşu şi Dealul lui Merioi, au existat exploatări de 
calcar şi subordonat dolomit calcaros, cu structură cristalin-grăunŃoasă, textură compactă, 
având fisuri umplute cu calcite. Culorile sunt variabile: cenuşiu, cenuşiu-albicios, brun-roşcat, 
roz. Calcarul policrom se valorifică sub formă de piatră ornamentală în construcŃii. Celelalte 
varietăŃi au fost întrebuinŃate ca piatră pentru întreŃinerea drumurilor, la diferite lucrări de 
construcŃie sau pentru fabricarea varului.  

La 3,5 km sud de localitate, în versanŃii Văii Camber, s-a extras sezonier, în carieră, un riolit 
(porfir cuartifer) roşu, cu textură uşor fluidală, pe alocuri fisurat. Se găseşte sub calcarele 
triasice, asociat cu şisturi tufogene şi conglomerate roşii-verzui. S-a întrebuinŃat pentru 
confecŃionarea pavajelor şi pentru întreŃinerea drumurilor. 

În partea de vest a lacului Razelm, la 8 km nord-est de localitatea Satu Nou, în Cariera Taunul, 
s-au exploatat calcare cenuşii, cu diaclaze umplute de calcit alb şi calcare roşcate. S-au folosit 
la fabricarea varului, ca piatră brută şi spartă pentru construcŃii ori la ca piatră pentru 
întreŃinerea drumurilor. 

 

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

 

I. DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL  

Plecând de la potenŃialul agricol semnificativ, au fost propusă crearea unei structuri de sprijin a 
activităŃii de procesare a produselor agricole, prin stimularea firmelor existente, crearea de 
microîntreprinderi şi atragerea de noi investitori. 

Pe baza acestor observaŃii şi a problemelor identificate (rolul redus pe care Primăria îl deŃine în 
prezent în ceea ce priveşte sprinirea sectorului privat) recomandăm ca Primăria să desfăşoare 
pe perioada 2008-2013 sesiuni de informare a unităŃilor agricole privind oportunităŃile de 
dezvoltare existente. Primăria trebuie să joace un rol de catalizator/iniŃiator în acest proces 
întrucât există informaŃii conform cărora producătorii sunt derutaŃi, neinformaŃi privind şansele 
existente. O altă măsură propusă este încurajarea asocierii producătorilor mici, pe baza 
intereselor comune şi posibilităŃilor individuale limitate, în vederea creşterii expertizei şi puterii 
acestora.  

Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 „Creşterea 
competitivităŃii sectorului agricol şi silvic”, Măsura 121 „Modernizarea exploataŃiilor agricole” şi 
Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere.”  

  

II. EXTINDEREA  INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 

La nivelul comunei Mihai Bravu, asemănător cu majoritatea localităŃilor de tip rural din judeŃul 
Tulcea, se constată o stare generală precară a infrastructurii de bază (reŃele învechite de apă 
şi canal, staŃie de epurare, drum municipal, căi de acces spre alte zone din judeŃ) şi o 
neadaptare a acesteia la nevoile actuale ale comunităŃii.  
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AutorităŃile locale din comuna Mihai Bravu vor fi nevoite să realizeze investiŃii în reabilitarea 
infrastructurii pentru a putea facilita circulaŃia persoanelor, a mărfurilor şi a serviciilor, aspecte 
care vor avea ca finalitate îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii locuitorilor. 

De asemenea, pentru respectarea standardelor impuse de Uniunea Europeană şi a acquis-ului 
în sectorul apă, principalul obiectiv îl constitue extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată, astfel încât să se asigure servicii adecvate de furnizare a apei şi de canalizare. In 
acest sens, aceasta acŃiune va trebui să reprezinte o prioritate şi pentru comuna Mihai Bravu. 

Necesitatea reabilitării tuturor componentelor infrastructurii locale este de necontestat, atât din 
raŃiuni locale cât şi externe. Astfel, condiŃiile precare de infrastructură afectează atât pe plan 
intern nivelul de trai al populaŃiei oraşului dar, de asemenea, reduc numărul turiştilor şi a 
potenŃialelor investiŃii, în ciuda atractivităŃii cadrului natural. 

In continuare prezentăm proiectele pe care le-am identificat drept prioritare şi care sunt 
sustenabile(acestea se justifică prin prisma motivaŃiei de mai sus). 

a. Reabilitare drumuri comunale 

b. Extindere sistem de alimentare cu apă  

Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală( PNDR), Măsura 3.2.2. 
„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de baza pentru economia şi 
populaŃia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” pentru acŃiuni de extindere şi 
îmbunătăŃire a reŃelei de drumuri de interes local şi extinderea şi îmbunătăŃirea reŃeiei publice 
de apă – alimentare. 

  

8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Principalele resurse turistice ale comunei Mihai Bravu sunt reprezentate de: proximitatea 
Parcului NaŃional MunŃii Măcinului şi obiective culturale religioase. 

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei MIHAI BRAVU, cod 827140 

Primar Tănase PELIVAN – P.D.L. 

Telefon 0240/562746 

 

 


