Strategia de dezvoltare economico-socială Axente Sever – cap. IV
IV.PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ AXENTE SEVER
2014-2020 - 2030

Proiecte ale Administraţiei Publice Locale – ONG-urilor – IMM-urilor în comuna
Axente Sever. Tipologia acestor proiecte a fost grupată pe domenii şi măsurile definite generic
după măsurile la nivel naţional. Toate categoriile de persoane juridice pot accesa fondurile
operaţionale existente în perioada 2014 -2020, funcţie de prevederile şi restricţiile ghidurilor
solicitantului specific fiecărui program.
IV.1.Agricultura, silvicultura, dezvoltare rurală, economie

Direcţia strategică 1:
Gestionarea eficientă a dezvoltării economice locale si a dezvoltarii agriculturii locale.
Măsuri şi programe operaţionale:
• Asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a
mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea
agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale (Registru Agricol Electronic1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Înfiinţarea unei şcoli de arte şi meserii în agroturism, viticultură şi pomicultură, a unei
fermei didactice agroturistice şi a unei pensiuni agroturistice
Sprijinirea crescătorilor de animale prin subvenţii.
Înfiinţarea unor asociaţii ale crescătorilor de animale care ar putea îmbunătăţii modul
de achiziţionare a păşunilor
Oferirea de contracte de arendare pentru asociaţiile de crescători de animale şi
subvenţionarea crescătorilor de animale.
Găsirea unei soluţii financiare de întreţinere a păşunilor
Valorificarea legăturilor cu alte localităţi (din ţară şi străinătate) în vederea dezvoltării
zonei
Promovarea produselor tradiţionale (brânzeturi, lactate)
Accesarea de fonduri nerambursabile pentru sprijinirea dezvoltării agriculturii.
Achiziţia de utilaje (buldo-excavator, etc.) pentru întreţinerea păşunilor
Dotări pentru dezvoltarea şi creşterea competitivităţii I.M.M.-urilor şi/sau ONG-uri în
domeniu

Direcţia strategică 2 :
Gestionarea eficientă a dezvoltării economice locale şi
crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv în silvicultură.
Măsuri şi programe operaţionale
• Valorificarea durabilă a fondului forestier.

1

Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(MADR), registrul agricol electronic va fi funcţional începând cu 1 ianuarie 2017.
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Administrarea eficientă a resurselor fondului forestier- proprietate publică a comunei
perin structuri silvice organizate în condiţiile legii
Înfiinţarea unui canton silvic – de vânătoare şi pescuit
Informarea cetăţenilor asupra legislaţiei în domeniul silviculturii.
IV.2.Infrastructura, mediu

Direcţia strategică 1:
Extinderea infrastructurii edilitare şi asigurarea accesului populaţiei la această structură
Administraţia comunală Axente Sever se va îngriji ca achiziţia de noi echipamente,
instalaţii şi dotări să fie condusă după principiile unui management financiar eficient şi
modern, pentru a face costurile procesului suportabile pentru cetăţenii localităţii. Axente
Sever trebuie să realizeze dotări pentru bunăstarea cetăţenilor, dotări care să corespundă
standardelor tehnice europene.
Măsuri şi programe operaţionale
• Accesarea fondurilor structurale cu scopul de a îmbunătăţii şi extinde infrastructura
edilitară şi imaginea comunei.
• Curăţarea râurilor, a malurilor şi a tuturor surselor de apă, fântâni/cişmele şi izvoare.
• Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi managementul eficient al colectării şi
transportului de deşeuri şi în general al salubrizării
• Menţinerea aspectului tradiţional al comunei prin stoparea fenomenului de construire
haotică (a se vedea strada Suseni – localitatea Axente Sever)
• Actualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL al comunei Axente Sever
(introducerea în intravilan a drumului de hotar Agârbiciu – Drumul Blajului şi definirea
unei zone rezidenţiale pentru dezvoltarea agro-turismului min. 20-30 de loturi pentru
pensiuni şi servicii turistice
-introducerea în intravilan a unor suprafeţe de teren pentru constituirea legală a
PARCULUI INDUSTRIAL Axente Sever - Agîrbiciu
• Reabilitarea şi modernizarea unor imobile administrative din patrimoniul comunei pentru
sedii administrative şi acces al populaţiei la informaţie şi îmbunătăţirea soluţionării
problemelorcetăţenilor; înfiinţarea sediilor administraţiei Agîrbiciu (Primăria II) şi Şoala
(Primăria III)
• Extinderea reţelei de energie electrică în comuna Axente Sever (există imobile neracordate
la reţeaua electrică (cca. 10 gospodării)
• Extinderea reţelei de colectare a deşeurilor în comuna Axente Sever
• Proiecte de dotări/extinderi/modernizări ale IMM-urilor care să contribuie la infrastructura
comunei şi la îmbunătăţirea calităţii mediului
Direcţia strategică 2.
Reabilitarea drumurilor de pe raza comunei
Măsuri şi programe operaţionale
• Reabilitarea drumuri comunale
• Reabilitarea drumurilor de hotar.
• Starea drumurilor din comună va fi înbunătăţită în mod constant prin măsuri permanente
de reparaţii.
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Administraţia locală va continua măsurile de extindere a siguranţei traficului local, de
extindere a zonelor pietonale şi de înfiinţarea unei piste pentru biciclişti.
Se va urmări descongestionarea traficului prin localitate prin promovarea proiectelor ce
scot traficul greu din localitatea Axente Sever şi Agîrbiciu – pe rute ocolitoare, în acest
sens impunându-se o mai bună colaborare cu factorii de decizie în admnistrarea drumurilor
naţionale şi judeţene
Oferta de locuri de parcare în comună va fi asigurată pe durată limitată şi va fi semnalizată
corespunzător
Modernizare drum comunal DC 6 AGÂRBICIU - ŞOALA - comuna AXENTE SEVER"
Agîrbiciu-Şoala, în lungime de 9,490 km
Reabilitarea drumului de hotar ocolitor Agârbiciu – Drumul Blajului şi introducerea acestuia în
intravilanul localităţii
Amenajarea drumului de hotar ce uneşte localităţile Şoala – Valea Viilor – Ighişu Nou – Moşna –
Richiş – Biertan, prin realizărea unei piste de biciclete - centura turistică a oraşului Copşa Mică

şi a municipiului Mediaş; lucrările se vor derula în parteneriat cu comunele Valea Viilor –
Moşna – Biertan şi municipiu Mediaş
Proiecte/investiţii ale IMM-urilor/ONG-urilor de acces la obiective turistice/educative/
hale-secţii industriale-meşteşugăreşti, etc

Direcţia strategică 3.
Extinderea reţelei de apă din comună
Măsuri şi programe operaţionale
• Extinderea reţelei de apă potabilă în comună, în toate localităţile comunei
• Contorizarea tuturor branşamentelor de apă.
• Extinderea reţelei de apă.
• Managementul eficient al reţelelor de apă
Direcţia strategică 4. .
Extinderea reţelei de canalizare în comuna Axente Sever
Măsuri şi programe operaţionale
•
Extinderea reţelei de canalizare existente în Axente Sever şi Agîrbiciu
•
Posibilitatea conectării a noi zone de locuit precum şi a unităţilor industriale noi la
reţelele existente
•
Construirea unor noi puncte de colectare a deşeurilor menajere
•
Managementul eficient al reţelelor de canalizare
•
Reţea de canalizare şi staţie de epurare, sat Şoala, comuna Axente Sever (se propun
soluţiile ecologice)
•
Racordarea reţelelor de canalizare noi (Axente Sever şi Agîrbiciu) la staţia de epurare
Copşa Mică
•
Proiecte/investiţii ale IMM-urilor/ONG-urilor de exitindere a reţelelor de utilităţi şi
infrastructură utilitară (energie electrică, gaz, apă, canal, etc)
la obiective
turistice/educative/ hale-secţii industriale-meşteşugăreşti, etc
Direcţia strategică 5.
Construire/reabilitarea infrastructură pentru categoriile defavorizate
Măsuri şi programe operaţionale
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Construcţia de locuinţe sociale
Construcţia de locuinţe pentru tineri.
Construcţia unui centru de zi/ azil de bătrâni pentru persoanele vârstnice
Oferta de spaţii de locuit trebuie mărită, existând o cerere crescândă în acest sens.
Starea tehnico-constructivă a multor clădiri – atât a instituţiilor publice – cât şi a
gospodăriilor populaţiei trebuie îmbunătăţită, calitatea vieţii fiind substanţial
îmbunătăţită prin introducerea reţelelor de apă-canalizare în toate gospodăriile
Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea clădirilor se va face protejând zona centrală –
din perimetrul al monumentelor istorice – pentru a se pune în valoare patrimoniul local
valoros. Se va ţine cont de Regulamentul Urbanistic pentru Zonele Istorice ale
localităţilor (Axente Sever, Agîrbiciu şi Şoala)
Se va face o distincţie sporită între zonele de locuit şi cele industriale, respectiv cele
prestatoare de servicii;
Clarificarea situaţiei juridice a locuinţelor pentru romi - Programul pentru romi
Proiecte/investiţii ale IMM-urilor/ONG-urilor de reabilitare/modernizare locuinţe pentru
categoriile defavorizate

Direcţia strategică 6.
Prezervarea zonelor verzi existente şi amenajarea de noi zone verzi
Măsuri şi programe operaţionale
• Prezervarea zonelor verzi existente şi amenajarea de noi zone verzi
• Amplasarea şi întreţinerea unor spaţii verzi de recreere pentru copii, spaţii de joacă pentru
copii în fiecare localitate: Axente Sever, Agîrbiciu şi Şoala
• Sprijinirea schimburilor de experienţă pentru copii în domeniul protecţiei mediului şi în
special în domeniul fructelor de pădure
• Administraţia se va îngriji să menţină în permanenţă spaţiile publice curate şi îngrijite
• Administraţia va acţiona pentru reducerea poluării produse de societăţile comerciale, de
gospodării dar şi de traficul intens de autovehicule (pe DN14)
• Admininistraţia se va îngriji de creşterea eficienţei energetice şi prin evitarea traficului
inutil.
• Poluarea sonoră va fi diminuată astfel încât să nu fie afectat confortul fizic şi psihic al
cetăţenilor
• Realizarea de proiecte şi programe pentru înfrumuseţarea localităţii atât în intravilan cât şi
în extravilan (flori la ferestre, amplasarea de pomi ornamentali, perdele de protecţie, etc.)
• Proiecte/investiţii ale IMM-urilor/ONG-urilor/instituţiilor de cult de amenajare a spaţiilor
verzi şi de acces la obiective turistice/educative, etc.

IV.3.Turism, cultură
Direcţia strategică 1.
Promovarea potenţialului turistic al zonei, prin transformarea comunei Axente Sever într-o
destinaţie turistică recunoscută.
Măsuri şi programe operaţionale
• Reabilitarea şi modernizarea centrelor istorice al localităţiilor (cu cele două piaţete
săseşti şi româneşti) în vederea amplasării subterane a reţelelor electrice existente
pentru o mai bună punere în valoare a patrimoniului construit local
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Amenajarea complexă a râului Visa (pe porţiunea de traversare a localităţii) prin
dispunerea unor debarcadere cu plimbări cu ambarcaţiuni, pescuit de agrement dar şi
activităţi de agrement (localuri cu specific local, terase sezoniere, etc)
Dezvoltarea serviciilor turistice în comuna Axente Sever, prin creşterea importanţei
turismului în economia locală.
Promovarea localităţii şi a activităţilor/manifestărilor pe pagina de web a primăriei
Încurajarea înfiinţării de pensiuni agroturistice
Înfiinţarea unui Centru de Informare Turistică centrul de agrement pentru tineret
Axente Sever (ex: vechea sală de sport a localităţii – în prezent dezafectată)
Restaurarea bisericilor şi a monumentelor istorice
Construcţia, reabilitarea, modernizarea unei centuri turistice al municipiului Mediaş şi
oraşului Copşa Mică (Agîrbiciu – Şoala – Valea Viilor – Ighişu Nou – Moşna – Richiş –
Biertan), prin amenajarea drumului de hotar ce uneşte aceste localităţi; în parteneriat cu
localităţile Valea Viilor – Moşna –municipiul Mediaş se va iniţia un proiect pentru finanţarea
realizării unei piste de biciclete pe această rută.

Înfiinţarea unui ziar local - se propune „Gazeta de Axente Sever”
Proiecte/investiţii ale IMM-urilor/ONG-urilor/instituţiilor de cult de promovare a
patrimoniului cultural local şi zonal şi a obiective turistice/educative, etc.
Proiecte culturale de organizarea de evenimente pentru localnici si pentru promovarea
comunei: concerte, brunch-uri, festivaluri, tabere foto, tabere pentru copii, tabere de
ciclism, concursuri sportive si demonstrative
Organizarea de cursuri/formari pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial si pentru
promovarea produselor locale
Realizarea unui loc de agrement cu lac, camping, mini gradina botanica, parc
dendrologic si unitati de cazare agroturistice
Proiecte adresate tinerilor, dezvoltare personala, educatie ecologica etc.

Direcţia strategică 2.
Valorificarea potenţialului cultural al zonei.
Măsuri şi programe operaţionale
• Reabilitarea obiectivelor turistice şi promovarea lor în cadrul unor circuite turistice.
• Elaborarea unor materiale de promovare în care să fie prezentate aspecte din istoria
comunei.
• Organizarea unor manifestări culturale care să pună în valoare specificul zonei –
Axente Sever
• Trezirea interesului pentru perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor
• Angajarea unui instructor pentru a iniţia copiii şi tinerii în dansuri populare.
• Promovarea şi susţinerea financiară a unui ansamblu de dansuri şi cântece populare
• Mediatizarea manifestărilor culturale organizate în comună
• Sprijinirea înfiinţării de ateliere meşteşugăreşti specifice zonei (morărit)
• Stabilirea unor trasee turistice locale şi zonale şi angajarea unor ghizi specializaţi
• Conservarea arhitecturii tradiţionale zonei.
• Realizarea de materiale de promovare (broşuri, pliante), în limba română dar şi în alte
limbi.
• Renovarea salii de festivităţi a comunei Axente Sever (numărul de locuri 100-150
locuri)
• Dotarea căminelor culturale din Axente Sever şi Şoala cu utilaje bucătărie şi veselă;
căminul cultural din Agîrbiciu are bucătărie modernizată
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Dotarea căminelor culturale cu camera frigorifice
Înfiinţarea unui centru de informaţii comunitar (inclusive turistic) – parteneriat
public-privat
Înfiinţarea unui Muzeu Local Axente Sever în memoria lui IOAN AXENTE SEVER – în
biserica ortodoxă veche (expoziţie permanentă şi capelă)

Proiecte/investiţii ale IMM-urilor/ONG-urilor privind servicii culturale/turistice
pentru dezvoltarea turismului în comuna Axente Sever

•
IV.4.Sănătate, asistenţă socială, resurse umane (piata muncii) si educatie
Educaţie
Direcţia strategică 1.
Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de educaţie
Măsuri şi programe operaţionale
• Înfiinţarea unei Şcolii de Arte şi Meserii în Agroturism- viticultură şi pomicultură, a unei
fermei didactice agroturistice şi a unei pensiuni agroturistice
• Starea clădirilor şi dotarea clădirilor şcolare trebuie permanent îmbunătăţită;
modernizarea permanentă şcolii şi a grădiniţei din comuna Axente Sever pentru a asigura
un mediu propice desfăşurării activităţilor.
• Dotarea şcolii şi grădiniţei din comuna Axente Sever cu material didactic.
• Sprijinirea grădiniţei cu program prelungit.
• Construcţia unei săli de sport şcolare.
• Sprijinirea educaţiei pentru persoanele care nu au şcoala terminată.
• Organizarea unor schimburi de experienţă pentru copii, cu alte localităţi din zonă.
• Promovarea obiceiurilor tradiţionale pentru trezirea interesului grupului de copii.
• Oferta de calificare multiplă trebuie impulsionată pentru a sprijinii locuitorii în şansele
pe piaţa muncii; oferta largă în domeniul educaţiei la toate nivelurile duce la creşterea
calităţii vieţii
• Vor fi găsite noi modalităţi şi forme de parteneriat între mediul economic şi cel de
învăţământ pentru a spori calitatea actului educaţional în Axente Sever;
• Administraţia consideră căminul cultural, biblioteca comunală şi un muzeu etnografic
local drept instituţii educative extraşcolare, acestea putând fi folosite atât pentru
evenimente culturale cât şi ca spaţii de educaţie utilă şi interesantă;
• Cultura este o necesitate socială şi o componentă esenţială a unei comunităţi dinamice,
administraţia considerând că promovarea culturii locale poate fi o investiţie în eliberarea
energiilor spirituale, în configurarea unui spaţiu intelectual democratic, deschis tuturor;
• Este strict necesară aplicarea unui marketing cultural activ şi unitar pentru punerea în
valoare a patrimoniului cultural local prin încurajarea parteneriatelor public-privat
• Se va concepe un calendar unic şi atotcuprinzător al tuturor evenimentelor sociocultural-educative din localitate ce va fi integrat în calendarul micro-regiunii;
• Comunitatea va dezvolta oferta de petrecere a timpului liber în cadrul unor manifestări
culturale, educative, sportive şi de recreere;
• “Implementare program tip “after school” în comuna Axente Sever (există un proiect)
• Asigurarea de condiţii locative pentru transferul unor familii de profesori în vederea
lichidării navetismului acestora.; construcţia unei CASE DE OASPEŢI – pentru profesori,
învăţători
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Proiecte/investiţii ale IMM-urilor/ONG-urilor de dezvoltare şi reabilitare a infrastructurii
educaţionale, etc
Sănătate

Direcţia strategică 1:
Dezvoltarea infrastructurii în domeniul sănătăţii şi asistenţei medicale
Măsuri şi programe operaţionale
• Sprijinirea serviciilor cu program prelungit pentru asigurarea servicilor medicale 24 de
ore pe zi
• Dezvoltarea de proiecte şi parteneriate în domeniul educaţiei pentru sănătate.
• Înfiinţarea unui serviciu de asistenţă la domiciliu pentru persoanele cu handicap sau
pentru cele vârstnice
• Administraţia locală va dezvolta programe de prevenire cât şi de îngrijire a sănătăţii
populaţiei, toate acestea urmând a se corobora într-o politică pentru crearea unui cadru
favorabil îmbunătăţirii asistenţei medicale pentru toţi cetăţenii;
• Structurile de sănătate publică vor fi dezvoltate după principiul orientării spre necesităţile
populaţiei
• Serviciile sociale şi cele de sănătate publică, precum şi oferta de asistenţă şi consiliere,
vor fi extinse şi interconectate;
• Administraţia va sprijini acţiunile comunitare în domeniul sănătăţii publice, organizate
împreună cu cetăţenii;
• Înfiinţarea/funcţionarea unui al doilea cabinet medical în localitatea Axente Sever în
vederea diversificării serviciilor
• Proiecte/investiţii ale IMM-urilor/ONG-urilor de acces de dezvoltare/reabilitare a
infrastructurii de sănătate din comuna Axente Sever, etc
•
Asistenţă socială
Direcţia strategică 1:
Crearea unui continuum de servicii sociale locale individualizate,
centrate pe nevoile grupurilor dezavantajate
Măsuri şi programe operaţionale
• Extinderea parteneriatului social – instituţii, ONG-uri, cetăţeni, la nivel local, pentru
rezolvarea problemelor grupurilor dezavantajate
• Colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sibiu
pentru îmbunătăţirea serviciilor adresate categoriilor sociale dezavantajate
• Imbunătăţirea activităţii Serviciului de Asistenţă Socială care functionează în Primăria
Axente Sever.
• Administraţia este conştientă de faptul că îi revine responsabilitatea să contribuie pe plan
local la crearea de condiţii şi şanse egale de viaţă tuturor locuitorilor comunei
• Amestecul de locuitori aparţinând diferitelor generaţii, stiluri de viaţă şi naţionalităţi a
condus treptat la o competenţă interculturală ce trebuie conservată şi utilizată la
dezvoltarea durabilă a societăţii locale
• Administraţia trebuie să fie solidară cu cetăţenii aflaţi în dificultate materială, programele
sociale trebuind să fie axate atât pe componente active cât şi pe cele preventive.
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Administraţia realizează cadrul de desfăşurare a dialogului social şi încurajează procesul
de dezvoltare de partenerite între cetăţeni, mediul economic şi administraţie, ca un
instrument modern de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă
Proiecte/investiţii ale IMM-urilor/ONG-urilor de creare de servicii sociale locale
individualizate, centrate pe nevoile grupurilor dezavantajate , etc

Resurse umane – piaţa muncii
Direcţia strategică 1:
Creşterea accesului la informaţie
Măsuri şi programe operaţionale
• Sporirea participării civice a tinerilor.
• Încurajarea iniţiativelor cu caracter antreprenorial în rândul tinerilor
• Acţiuni de informare a populaţiei pe diverse teme de interes local, judeţean şi naţional.
• Înfiinţarea/organizarea unui centru de acces la informaţii comunitar în conexiune cu
biblioteca şi serviciul biblionet – în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
• Înfiinţarea CENTRULUI EXPOZIŢIONAL ZONAL la Agîrbiciu
• Proiecte/investiţii ale IMM-urilor/ONG-urilor de dezvoltare a servicii privind informarea
şi accesul la informaţie, reţele video-TV, etc

Direcţia strategică 2:.
Crearea de locuri de muncă pentru comunitatea din Axente Sever.
Măsuri şi programe operaţionale
• Crearea de locuri de muncă pentru tineri, cu scopul de a stopa fenomenul migraţiei
acestora către oraş.
• Organizarea unor cursuri de calificare profesională pentru persoanele care nu au un loc de
muncă.
• Sprijinirea participării tinerilor la viaţa comunităţii.
• Înfiinţarea PARCULUI INDUSTRIAL AXENTE SEVER – AGÂRBICIU, în
conformitate cu legislaţia în vigoare (legea 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea
parcurilor industriale)
• Proiecte/investiţii ale IMM-urilor/ONG-urilor de societăţi comerciale noi şi creare de noi
locuri de muncă sau modernizarea celor existente, etc.
IV.5.Siguranţa publică, funcţionarea administraţiei publice
Direcţia strategică 1.
Îmbunătăţirea comunicării, a circulaţiei informaţiei între şi printre actorii comunităţii din Axente
Sever având drept factor cheie administraţia locală prin creşterea eficienţei operaţionale în cadrul
administraţiei publice locale.
Măsuri şi programe operaţionale
• Întărirea sprijinului acordat de autoritatea publică locală micilor întreprinzători.
• Informarea cetăţenilor cu privire la evenimentele care au loc în comună.
• Reglementarea legislaţiei în ceea ce priveşte împroprietărirea.
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Îmbunătăţirea colaborării cu localităţile vecine.
Atragerea altor surse de finanţare.

Direcţia strategică 2.
Îmbunătăţirea serviciilor de siguranţa publică locală
Măsuri şi programe operaţionale
• Asigurarea liniştii publice pe timp de noapte
• Aplicarea sancţiunilor prevăzute pentru infracţiuni şi identificarea persoanelor care au
săvârşit infracţiuni
• Organizarea corespunzătoare a pazei în localităţile comunei în vederea asigurării unui
climat de linişte şi siguranţă a cetăţeanului.
• Implementarea unui program de informare a cetăţenilor asupra legislaţiei în domeniu.
• Înfiinţarea/funcţionarea comisiei de mediere.
• Proiecte/investiţii ale IMM-urilor/ONG-urilor de îmbunătăţirea serviciilor de siguranţă
publică locală, etc
IV.6.Sport
Direcţia strategică :
Dezvoltarea bazei materiale / de agrement– sportive.
Măsuri şi programe operaţionale
• Dezvoltarea sportului pentru toţi;
• Organizarea unor tabere în aer liber pentru copii (recomandată în Şoala)
• Dezvoltarea activităţilor de educaţie fizică şcolară.
• Susţinerea şi identificarea tinerilor care au talent în practicarea sportului de performanţă
• Amenajarea unei bază de agrement complexe şi moderne la Axente Sever (inclusiv un
stadion comunal – existând un proiect de construcţie)
• Proiecte/investiţii ale IMM-urilor/ONG-urilor de dezvoltare a bazei materiale şi de
agrement sportive, etc

PROIECTE ELABORATE EXISTENTE ÎN PORTOFOLIUL
COMUNEI AXENTE SEVER
1.Proiect DC 6 – Agîrbiciu – Şoala
2. Proiect colectare deşeuri Copşa Mică
3. Proiect alimentare cu apă Copşa Mică
4. Proiect apă Şoala
5. Proiect Stadion
6. Proiect amenajare sală festivă
7. Proiect achiziţie microbuz
8. Proiect canalizare Şoala
9. Proiect branşamente apă Agîrbiciu
10. Proiect racorduri canalizare Agîrbiciu
11. Studiu foraj puţ
12.Studiu +proiect branşamente apă potabilă Axente Sever – Agîrbiciu
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13.Studiu+ proiect racorduri canalizare Axente Sever şi Agîrbiciu
14. Studiu + proiect asfaltare trei străzi 2012
15. Construcţii branşamente apă Axente Sever 600 – 639
16. Construcţii racord canalizare Axente Sever 600 – 639
17.Construcţie branşamente apă în localităţile Axente Sever şi Agîrbiciu
18. Construcţie racorduri de canalizare în localităţile Axente Sever şi Agîrbiciu

PROIECTE G.A.L. PODIŞUL MEDIAŞULUI
- COMUNA AXENTE SEVER –
În perioada de programare fonduri europene 2007-2013
(prelungită până în 2015)
1. „Păstrarea tradiţiilor locale în comuna Axente sever prin dotarea căminului cultural Şoala” –
decembrie 2013 – proiect măsura 322 - contract de finanţare C413322011273439416/ 4 aprilie 2013
2. „Pe urmele lui Ioan Axente Sever” – proiect măsura 313 - Încurajarea activităţilor turistice
3. Achiziţia de echipament pentru stingerea incendiilor - proiect măsura 322 – valoare 26.654 euro
(valoare eligibilă totală)
PROIECTELE ADMINISTRAŢIEI LOCALE LUATE ÎN DEZBATERE PRIVIND
PRIORITIZAREA
În viziunea Primăriei comunei Axente Sever elaborarea „STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICO
– SOCIALĂ A COMUNEI AXENTE SEVER, JUDEŢUL SIBIU, PENTRU PERIOADA 2014-2020 ŞI ÎN
PERSPECTIVĂ PÂNĂ ÎN 2030”, poate fi realizată numai în parteneriat cu toţi actorii locali: administraţia
publică locală - societatea civilă, inclusiv comunitatea de afaceri şi populaţia comunei Axente Sever.
Având în vedere etapele procedurale ale elaborării lucrării s-au supus atenţiei următoarele proiecte grupate pe două
domenii în vederea completării acestora cu noi tipuri de proiecte care sunt necesare şi oportune în perioada 2014-2020
sau în perspectivă pentru perioada 2020-2030:

•

I. Proiecte la nivelul comunei Axente Sever – infrastructura edilitară
1

I.1.Actualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL al comunei Axente Sever (introducerea în intravilan
a drumului de hotar Agârbiciu – Drumul Blajului şi definirea unei zone rezidenţiale şi introducerea în intravilan a unor
suprafeţe de teren pentru constituirea legală a PARCULUI INDUSTRIAL AXENTE SEVER - AGÎRBICIU
I.2. Asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de
producţie agricolă şi a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor
locale (Registru Agricol Electronic – trebuie să fie funcţional de la 1.02.2017)
I.3.Extinderea reţelei de energie electrică în comuna Axente Sever
I.4. Extinderea reţelei de apă potabilă în comună, în toate localităţile comunei
I.5.Racordarea reţelelor de canalizare noi (Axente Sever şi Agîrbiciu) la staţia de epurare Copşa Mică Extinderea reţelei de canalizare existente în Axente Sever şi Agîrbiciu
I.6.Reabilitarea şi modernizarea unor imobile administrative din patrimoniul comunei pentru sedii
administrative şi acces al populaţiei la informaţie şi îmbunătăţirea soluţionării problemelorcetăţenilor; înfiinţarea
sediilor administraţiei Agîrbiciu (Primăria II) şi Şoala (Primăria III)
I.7.Înfiinţarea unei şcoli de arte şi meserii în agroturism, viticultură şi pomicultură, a unei fermei didactice
agroturistice şi a unei pensiuni agroturistice
I.8.Achiziţia de utilaje (buldo-excavator, etc.) pentru întreţinerea păşunilor

I.9. Înfiinţarea unui canton silvic – de vânătoare şi pescuit
I.10.Modernizare drum comunal DC 6 AGÂRBICIU - ŞOALA - comuna AXENTE SEVER" AgîrbiciuŞoala, în lungime de 9,490 km

I.11.Reabilitarea drumului de hotar ocolitor Agârbiciu – Drumul Blajului şi introducerea acestuia în
intravilanul localităţii

I.12.Amenajarea drumului de hotar ce uneşte localităţile Şoala – Valea Viilor – Ighişu Nou – Moşna –
Richiş – Biertan, prin realizării unei piste de biciclete - centura turistică a oraşului Copşa Mică şi a municipiului
Mediaş; lucrările se vor derula în parteneriat cu comunele Valea Viilor – Moşna – Biertan şi municipiu Mediaş 261
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Construcţia, reabilitarea, modernizarea unei centuri turistice al municipiului Mediaş şi oraşului Copşa Mică

I.13.Reţea de canalizare şi staţie de epurare, sat Şoala, comuna Axente Sever (se propun soluţii ecologice)
I.14.Amenajarea complexă a râului Visa (pe porţiunea de traversare a localităţii) prin dispunerea unor
debarcadere cu plimbări cu ambarcaţiuni, pescuit de agrement dar şi activităţi de agrement (localuri cu specific local,
terase sezoniere, etc)

I.15.Înfiinţarea PARCULUI INDUSTRIAL AXENTE SEVER – AGÂRBICIU, în conformitate cu
legislaţia în vigoare (legea 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale)
I.16.Clarificarea situaţiei juridice a locuinţelor pentru romi - Programul pentru romi

II. Proiecte la nivelul comunei Axente Sever pe– infrastructură educativ - culturală turistică
1

1.
Construcţia unei săli de sport şcolare
2.
“Implementare program tip “after school” în comuna Axente Sever (există un proiect)
3.
Înfiinţarea/funcţionarea unui al doilea cabinet medical în localitatea Axente Sever în vederea diversificării
serviciilor
4.
Amplasarea şi întreţinerea unor spaţii verzi de recreere pentru copii, spaţii de joacă pentru copii în fiecare
localitate: Axente Sever, Agîrbiciu şi Şoala
5.
Renovarea salii de festivităţi a comunei Axente Sever (numărul de locuri 100-150 locuri)
6.
Amenajarea unei baze de agrement complexe şi moderne la Axente Sever (inclusiv un stadion comunal –
existând un proiect de construcţie)
7.
Înfiinţarea unei Şcolii de Arte şi Meserii în Agroturism- viticultură şi pomicultură, a unei fermei didactice
agroturistice şi a unei pensiuni agroturistice
8.
Dotarea căminelor culturale din Axente Sever şi Şoala cu utilaje bucătărie şi veselă – şi cu camere
frigorifice
9.
Asigurarea de condiţii locative pentru transferul unor familii de profesori în vederea lichidării navetismului
acestora.; construcţia unei CASE DE OASPEŢI – pentru profesori, învăţători
10. Înfiinţarea unui Muzeu Local Axente Sever în memoria lui IOAN AXENTE SEVER – în biserica ortodoxă
veche (expoziţie permanentă şi capelă)
Înfiinţarea unui centru de informaţii comunitar (inclusiv turistic) – parteneriat public-privat
11. Înfiinţarea CENTRULUI DE INFORMAŢII EXPOZIŢIONAL ZONAL la Agîrbiciu
12. Înfiinţarea/organizarea unui centru de acces la informaţii comunitar în conexiune cu biblioteca şi
serviciul biblionet – în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
13. Organizarea unor manifestări culturale care să pună în valoare specificul zonei –Axente Sever
14. Înfiinţarea unui ziar local - se propune „Gazeta de Axente Sever”(apariţie semestrială)

Prin consultarea Consiliului Local Axente Sever s-au integrat în prezenta strategie:
-sprijinul pentru elaborarea şi implementarea tuturor proiectelor ONG-urilor/ Instituţiilor de
Cult/ IMM-urilor din localitate ce doresc şi pot contribui la îndeplinirea scopului acestei
strategii respectiv în domeniile:
-infrastructurii comunei
-dezvoltării economice a comunei
-dezvoltării infrastructurii culturale/educative/sociale şi în domeniul sănătăţii
-conservării patrimoniului cultural şi păstrării peisajului natural al comunei
-organizării de evenimente cu caracter cultural/educativ/social
-promovării identităţii şi potenţialului turistic al localităţilor comunei Axente Sever.
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