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COMUNA VALEA TEILOR  
 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 

 

Comuna Valea Teilor, situată în partea centrală a 
judeŃului, fiind o aşezare rurală de tip mic formată 
dintr-un singur sat. Valea Teilor se învecinează la 
sud-est cu teritoriul comunei Izvoarele, la sud-vest cu 
teritoriile comunelor Horia şi Hamceara iar la nord-est 
cu teritoriul comunei NiculiŃel.  

 

1. POPULAłIA 

PopulaŃia localităŃii Valea Teilor conform ultimului 
raport la nivel local este de 1567 locuitori, în majoritate de etnie română. 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Legătura rutieră dintre localitatea Valea Teilor şi celelalte localităŃi se realizează prin DJ 229: NiculiŃel – 
Valea Teilor – Nicolae Bălcescu – Sarichioi, care străbate teritoriul comunei de la nord la sud pe o 
lungime de 10,7 km.  
Pentru acest drum a fost întocmit studiul de fezabilitate şi până la sfârşitul anului 2009 urmează să se 
finalizeze proiecul tehnic, iar lucrările de reabilitare sunt prevăzute a se executa în perioada 2010-2012.  
ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃii Valea Teilor însumează 8,0 km cu o pietruire mai veche. 
Comuna  a iniŃiat întocmirea studiului de fezabilitate şi funcŃie de posibilităŃile de obŃinere a fondurilor se 
vor întocmi şi proiectele pentru execuŃia lucrărilor de reabilitare. 

b. Apă şi canal 

Comuna Valea Teilor nu este racordată la o staŃie de epurare şi nu dispune de un sistem de canalizare 
sau de proiecte (studii de fezabilitate) pentru acoperirea acestor nevoi. Capitolele canalizare, sistem de 
epurare şi deşeuri nu constituie priorităŃi pe lista de proiecte viitoare a primăriei 

c. ComunicaŃii 

Principalii operatori de telefonie fixă şi mobilă sunt prezenŃi în localitate. În timp ce telefonia mobilă a 
atins un grad de penetrare de 50%, telefonia fixă este folosită în 30% dintre gospodării. ReŃeaua de 
televiziune prin satelit este extinsă în 50% dintre gospodării în timp ce de conexiunea la internet 
beneficiază doar instituŃia Primăriei. 

d. Deşeuri 

Comuna Valea Teilor 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. 
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3. FINANłE LOCALE  

În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 1635 mii lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

OcupaŃia de bază a locuitorilor comunei Valea Teilor este agricultura. Comuna dispune de o bază de 
recepŃionare a cerealelor, de o secŃie de vinificaŃie şi îmbuteliere, care prelucrează şi valorifică producŃia 
de struguri nobili, şi de o brutărie. 

Factorii cei mai atractivi pentru mediul privat sunt: cariera de piatră, bazinul viticol, centrul de valorificare 
a resurselor viticole, potenŃialul turistic şi resursele pentru bazele unui parc eolian. 

Potrivit autorităŃilor locale, dinamica economică a comunităŃii în ultimii 5 ani poate fi caracterizată printr-
o creştere rapidă, deşi, în linii mari, mediul de afaceri a rămas acelaşi. 

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ   

AutorităŃile locale consideră că proiectele prioritare pentru dezvoltarea comunităŃii se axează pe 
următoarele componente: infrastructura rutieră - pietruirea drumurilor; infrastructura socială - lucrări 
asupra căminului cultural; infrastructura de afaceri - strategii integrate de turism şi proiecte turistice; 
parteneriate public-privat – mai specific, exploatarea carierei de piatră şi valorificarea potenŃialului 
eolian. 

Proiectele prioritare ale comunei Valea Teilor (Sursa: Primăria Valea Teilor) 

Titlul proiectului 
 

 Stadiul 
proiectului 

 Valoare proiectului Program/sursa de 
finanŃare 

1. Modernizare reŃea 
de apă (HG 
577/1997) 

- - - 

2. Pietruit drumuri  - costul studiului de 
fezabilitate-15.000 Lei 

 - 

3. Reabilitare şcoală 
şi grădiniŃă 

 -  -  - 

4. ConstrucŃie sală 
de sport şi un nou 
sediu al primăriei 

 -  -  - 

5.Reabilitare cămin 
cultural  

Studiu de 
fezabilitate 

30.000 lei proiect depus la 
Ministerul Culturii 

6. Exploatare carieră 
de piatră 

faza de autorizaŃie  -  - 

7. ConstrucŃie parc 
eolian  

certificat de 
urbanism 

 -  - 

 
Notă: „-„ indică neidentificat sau neestimat. 

 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Resursele de subsol 

FormaŃiunile metamorfice sunt reprezentate prin şisturi cristaline epimetamorfice formate în intervalul de 
timp începând cu partea superioară a Proterozoicului şi ajungând până în Paleozoicul inferior. 
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FormaŃiunile se ivesc în partea estică a Dealului Boclugea, aflat în partea vestică a localităŃii Valea 
Teilor. Aceste şisturi sunt constituite din filite, cuartite, roci tufogene şi metagrauwacke.  

Riolitele apar de obicei sub forma unor corpuri alungite, dispuse pe direcŃia nord nord vest – sud sud 
est; în acest sens pot fi enumerate corpurile existente la 1,2 km nord-vest şi în marginea de sud-vest a 
localităŃii Valea Teilor. 

Cele mai vechi depozite sedimentare de pe teritoriul comunei datează din Triesicul mediu şi sunt 
alcătuite din calcare de vârste anisiană şi ladiniană ce se ivesc sub forma unor corpuri alungite pe 
distanŃe de câŃiva kilometri. Apar la câteva sute de metri vest (parŃial acoperite de depozite loessoide, 
cu extindere nord vest – sud est) şi la 3 km est de satul Valea Teilor. 

Triasicul superior este reprezentat de formaŃiunile de vârste carniene şi noriene. Carnianul conŃine 
corpuri de calcare cu accidente silicioase şi marnocalcare; unele se întind spre nord-vest şi sud, 
începând din marginea satului Valea Teilor.  Resursele sunt foarte mari iar condiŃiile de exploatare în 
carieră sunt favorabile. 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

În vatra satului Valea Teilor s-a extras o gresie triasică vânătă cu structură granulară şi ciment calcaros, 
strabătută de vinişoare de calcite. S-a valorificat pentru necesităŃi locale precum construcŃia de case, 
podeŃe şi poduri şi pentru întreŃinerea drumurilor.  

 

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 

Deşi Primăria nu deŃine în prezent un proiect sau iniŃiative în ceea ce priveşte 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 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 situarea 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.”  
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8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Strategia de dezvoltare a turismului local trebuie sa pună accent pe valorificarea poziŃiei geografice şi 
pe patrimoniul cultural constituit din mănăstirile din apropiere şi din atracŃia principală a localităŃii - o 
moară de apă unică în Dobrogea. 

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei VALEA TEILOR, cod 827108 

Primar Ilie VASILE – P.N.L. 

Telefon 0240/541881 


