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Alimentare cu apa si salubrizare
Comuna Bozioru dispune de o re?ea de distribuire a apei potabile
in lungime 17,5 km, avand la nivelul anului 2007, o capacitate de
producere a apei potabile de 100 mc/zi, iar cantitatea de apa
potabila distribuita consumatorilor casnici a fost de 30 mii mc.
Alimentarea cu apa se relizeaza prin captari din surse de
suprafa?a, lungimea simpla a re?elei fiind de 17,5 km. La re?ea
sunt racordate satele Bozioru, Nucu, Gavanele, Fisici, Izvoarele,
Vavalucile si Ulmet. Serviciul este asigurat de Primaria Comunei
Bozioru.
La aceasta re?ea de alimentare cu apa sunt racordate 235 de
gospodarii iar pentru satele neracordate la re?ea sursa de apa
pentru gospodariile popula?iei o constituie fantanile.
Comuna Bozioru nu dispune de re?ea de canalizare si nici de
sta?ie de epurare. Legat de acest fapt si de colectarea defectuoasa
a gunoiului menajer, serviciile publice deconcentrate de la nivelul
jude?ului, cu competen?e de monitorizare si control pe aceasta
linie, au sesizat o serie de probleme cu care se confrunta
comunitatea locala, dintre care amintim:
● Instala?ia de alimentare cu apa a comunei deserveste doar
235 de gospodarii. In anul 2008 au fost recoltate 10 probe de
apa din care nu s-au incadrat in parametrii de potabilitate un
numar de 2, ceea ce reprezinta 20%. Acest procent de probe
necorespunzatoare se datoreaza sistemului de dezinfec?ie a
apei in regim discontinuu, cu clorura de var - solu?ia de
remediere fiind reprezentata de inlocuirea lui prin sistemul de
dezinfec?ie cu clor gazos, asigurandu-se astfel o dozare
permanenta si exacta a clorului activ precum si continuitatea
tratarii apei.
● In prezent, indepartarea apelor reziduale se face prin fose
septice vidanjabile iar realizarea re?elei de canalizare si a
sta?iei de epurare, sunt singurele solu?ii pentru o modalitate
igienica de eliminare a apelor reziduale.
● Prezen?a apelor uzate menajere laolalta cu cele meteorice
reprezinta un factor de risc major pentru sanatatea popula?iei
si conduc la degradarea mediului inconjurator, mai ales in
zonele vailor naturale care nu sunt amenajate.
Reziduurile solide menajere sunt depozitate in gropile individuale
din fiecare gospodarie, care nu sunt ecologice si nici autorizate
sanitar. Pe teritoriul comunei, mai ales pe malul raului exista
depozite ocazionale de gunoi.
Re?eaua de drumuri
Comuna Bozioru are asigurata legatura cu Municipiul Buzau, prin
intermediul drumurilor jude?ene DJ 203 L si DN 10. Desi caile de
comunica?ie satisfac in prezent, o buna parte a necesita?ilor
actuale, este de remarcat lipsa imbracamin?ii asfaltice pe toate
drumurile comunale, starea proasta a carosabilului la unele, lipsa
sau starea necorespunzatoare a trotuarelor si marcajelor, lipsa
parcarilor amenajate, lipsa si neintre?inerea corespunzatoare a
indicatoarelor rutiere si neasigurarea san?urilor si rigolelor pentru
scurgerea apelor pluviale. Lungimea drumurilor comunale este de
36,5 km care nu sunt asfaltate pe toata lungimea si aproximativ
23,5 km uli?e satesti care nu sunt pietruite sau acoperite cu balast.
Zona mai bine echipata din punct de vedere al utilita?ilor o
constituie satul resedin?a de comuna, dar un handicap major il

reprezinta faptul ca nu toate gospodariile sunt racordate la re?eaua
de alimentare cu apa. Totodata lipseste si re?eaua de canalizare.
Educatia
In Comuna Bozioru exista 6 unitati de invatamant prescolar, scolar
primar si gimnazial.
In prezent, procesul de invatamant se desfasoara in 6 unitati (1
gradinita cu program normal si 5 scoli ), in anul scolar 2007 - 2008
inregistrandu-se un numar de 86 elevi si 20 prescolari, care invata
in 9 de sali de clasa; in invatamant sunt incadrate 12 persoane ca
personal didactic, din care 1 educator si 11 invatatori si profesori.
Toate unitatile scolare sunt autorizate sanitar.
Sanatatea
In prezent in Comuna Bozioru functioneaza 1 cabinet medical
individual de familie, care este deservit de un medic, 1 cadru mediu
sanitar si 1 asistent medical comunitar la Consiliul Local. De
asemenea, in satul resedinta de comuna functioneaza un punct de
desfacere/lucru pentru produsele farmaceutice (o zi pe
saptamana).
Cultura
In comuna functioneaza in prezent o biblioteca publica si 1
biblioteca scolara.
Biblioteca publica detine peste 7000 unitati de biblioteca si are 250
utilizatori. Ofera publicului cititor servicii de imprumut la domiciliu si
sala de lectura.
Comuna are doua camine culturale, in Satele Bozioru si Ulmet care
functioneaza in cladiri ce necestita reabilitare si o dotare
corespunzatoare.

