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1. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR 
PRINCIPALE ALE PLANULUI PRECUM ȘI A RELAŢIEI CU 

ALTE PLANURI 

 

1.1. CONSIDERAȚII GENERALE 

Raportul de mediu pentru „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Adjud”   

s-a elaborat în baza contractului de prestări servicii nr. 285 din 20.03.2014 încheiat cu                     

U.A.T. MUNICIPIULUI ADJUD – în calitate de beneficiar.  

Lucrarea respectă cerinţele legislative actuale privind evaluarea de mediu pentru 

obţinerea avizului de mediu în cazul planurilor care pot avea efecte semnificative asupra 

mediului, prevăzute în: 

� Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării 

de mediu pentru planuri si programe care transpune Directiva 2001/42/CE privind 

evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului; 

� Ordinul nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub 

incidenta Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri si programe; 

� Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe; 

� Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si 

programe; 

� Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

� Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului 

metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau 

proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar; 
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� Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Raportul de mediu a fost elaborat de S.C. DIVORI PREST S.R.L. FOCŞANI,  persoană 

juridică înscrisă în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la 

poziția 68, având competența de elaborare a următoarelor tipuri de lucrări: RM (Raport de 

mediu), RIM (Raport privind impactul asupra mediului), BM (Bilanț de mediu), RA (Raport de 

amplasament), RS (Raport de securitate) și EA (Evaluare adecvată). 

Se anexează în copie Certificatul de înregistrare în Registrul Național al elaboratorilor 

de studii pentru protecția mediului emis în data de 24.11.2009, reînnoit în data de 25.11.2014, 

valabil până la 25.11.2019. 

Aprobarea Planului Urbanistic General se poate face numai după ce acesta va primi 

avizul de mediu și toate avizele prevăzute de lege. 

Avizul de mediu se emite de către autoritatea competentă de mediu (Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Vrancea) după parcurgerea etapelor procedurale prevăzute de Hotărârea de 

Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 

planuri si programe. 

Strategic Environmental Assessment (SEA) - Evaluarea Strategică de Mediu este un 

instrument menit să asigure că efectele asupra mediului sunt luate în considerare începând din 

faza iniţierii planurilor si programelor. 

    Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului care se referă la 

evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului („Directiva SEA”) a intrat în 

vigoare la 21 iulie 2001 și a fost transpusă în legislaţia română prin H.G. nr. 1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe. 

    Evaluarea de mediu reprezintă o procedură care implică nu numai elaborarea raportului 

de mediu, ci şi un proces de consultare, în cadrul căruia atât publicul cât și autorităţile cu 

responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului pot să-şi exprime opiniile si sugestiile. 

Definiţia evaluării de mediu stabileşte în mod clar că procesul consultării este o parte 

inseparabilă a evaluării. În plus, rezultatele consultării trebuie să fie luate în considerare în 

procesul decizional. Dacă lipseşte chiar şi un singur element din cele menţionate, a priori 

evaluarea de mediu nu este în conformitate cu cerinţele hotărârii de guvern. Acest lucru 

subliniază importanţa acordată consultării în procesul evaluării de mediu. 
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    În acest sens a fost depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, prima versiune 

a Planului Urbanistic General al municipiului Adjud, înregistrată cu nr. 993/13.10.2014. 

 Teritoriul administrativ al municipiului Adjud se suprapune parțial Ariei de Protecție 

Specială Avifaunistică ROSPA0071 „Lunca Siretului Inferior” și Sitului de Importanță 

Comunitară ROSCI0162 „Lunca Siretului Inferior”, în consecință, Planul Urbanistic General al 

municipiului Adjud intră sub incidența articolului 28 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și 

faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.  

 Având în vedere suprapunerea parțială a planului propus ariilor naturale protejate de 

interes comunitar, autoritatea competentă de mediu a solicitat memoriul de prezentare în 

conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 pentru 

aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor 

sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin adresa nr. 

8735/28.10.2014. 

După transmiterea memoriului de prezentare, Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea 

a încadrat Planul Urbanistic General  în procedura SEA (evaluare de mediu), conform art. 5 alin. 

2 din H.G. nr. 1076/2004, cu obligativitatea realizării raportului de mediu și în procedura de 

evaluare adecvată, cu obligativitatea realizării studiului de evaluare adecvată, prin adresa nr. 

10246/02.12.2014 și decizia nr. 9956/02.12.2014. 

 Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea a solicitat, prin adresa nr. 10246/02.12.2014, 

ca în raportul de mediu să fie tratate cu precădere următoarele aspecte: 

- corelarea planului cu prevederile Capitolului 22 – Mediu; 

- etapele de dezvoltare ale planului, ținând cont de activitățile de dezvoltare viitoare ale 

zonei; 

- analiza impactului de mediu asupra zonelor cu regim special de protecție; 

- monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului; 

- concluziile studiului de evaluare adecvată vor fi incluse în raportul de mediu. 

 Pentru definitivarea Planului Urbanistic General, stabilirea domeniului și a nivelului de 

detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum şi analiza efectelor 

semnificative ale planului asupra mediului, Primăria Municipiului Adjud a organizat prima 

ședință a grupului de lucru, conform art. 14 din H.G. nr. 1076 / 2004, în data de 11.12.2014.  

 Procesul-verbal redactat în urma primei ședințe a grupului de lucru, este anexat prezentei 

lucrări. 
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 Studiul de evaluare adecvată a fost depus la Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea 

prin adresa nr. 475/07.05.2015. 

 Concluziile studiului de evaluare adecvată, acceptate de către Agenția pentru Protecția 

Mediului Vrancea prin adresa nr. 4112/27.05.2015, sunt incluse în prezentul raport de mediu. 

Prin adresa nr. 867/05.10.2015 s-a depus varianta V1 a raportului de mediu, în care s-a 

analizat versiunea de plan V1R1 (mai 2015) a Planului Urbanistic General actualizat 2015 și 

Regulamentul Local de Urbanism aferent. 

În cadrul ședinței Grupului de lucru 2 din 16.10.2015 s-au solicitat clarificări privind 

populația municipiului Adjud și a suprafeței administrative, precum și obținerea avizelor 

necesare. 

Prezentul raport de mediu (Var. 2) analizează versiunea V1R3 (octombrie 2016) a 

planului „Reactualizare Plan Urbanistic General al municipiului Adjud”. 

    Raportul de mediu este definit în art. 2 lit. e) al H.G. nr. 1076/2004, ca fiind “parte a 

documentaţiei planurilor sau programelor care identifică, descrie si evaluează efectele posibile 

semnificative asupra mediului ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în 

considerare obiectivele şi aria geografica aferentă” . 

Raportul de mediu este un instrument important pentru integrarea consideraţiilor de 

mediu în pregătirea şi adoptarea Planului Urbanistic General al municipiului Adjud actualizat, 

deoarece asigură identificarea, descrierea, evaluarea şi luarea în considerare în acest proces a 

potenţialelor efecte semnificative asupra mediului. Elaborarea raportului de mediu şi integrarea 

consideraţiilor de mediu în pregătirea planurilor şi programelor reprezintă un proces iterativ care 

trebuie să contribuie la luarea unor decizii durabile. 

    Obiectivele prezentului raport de mediu sunt, în principal, identificarea, descrierea şi 

evaluarea efectelor potenţial semnificative asupra mediului ale implementării Planului Urbanistic 

General al municipiului Adjud, precum şi a alternativelor posibile ale acestuia. 

    Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (SEA) diferă faţă de evaluarea impactului 

asupra mediului pentru proiecte (EIA). Cel mai important aspect care diferenţiază cele doua 

proceduri este acela că, datorită complexităţii unui plan sau program faţa de un proiect, raportul 

SEA nu are un conţinut detaliat din punct de vedere tehnic, adică nu conţine date tehnice 

detaliate şi precise, în timp ce raportul EIA conţine aceste date. 

În România, reglementarea activităţii în construcţii se face atât la nivel naţional (prin legi, 

normative, etc.) cât şi la nivelul administraţiei locale. Primăriile (sau Consiliile Locale) 

coordonează realizarea a trei tipuri de "norme" numite P.U.G. (Plan Urbanistic General), P.U.Z. 
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(Plan Urbanistic Zonal) si P.U.D. (Plan Urbanistic de Detaliu). Ele constituie trei niveluri de 

complexitate şi scara de abordare: la nivelul localității – municipiu, oraș, comuna; la nivelul unei 

zone (insula, cartier) şi la nivel de vecinătate (câteva terenuri, o strada, o piaţa). 

    Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a 

teritoriului și de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial-administrativă de bază – 

municipiul Adjud. Planurile Urbanistice Generale cuprind analize, reglementări şi regulament 

local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unității de baza (suprafeţe din 

intravilan, cât şi din extravilan).  

În același timp, PUG-ul stabileşte norme generale, pe baza cărora se elaborează mai apoi 

în detaliu, la scară mai mică, PUZ-urile şi apoi PUD-urile. 

Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților, prin 

elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung. 

Activitatea de urbanism cuprinde toate localitățile țării, organizate în rețea, pe baza ierarhizării și 

distribuției echilibrate a acestora în teritoriu. Urbanismul urmărește stabilirea direcțiilor 

dezvoltării spațiale a localităților urbane si rurale, în acord cu potențialul acestora și cu aspirațiile 

locuitorilor. 

Planul Urbanistic General al municipiului Adjud este însoțit de un Regulament Local de 

Urbanism (R.L.U.).  Acesta se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Adjud, 

pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate al Administraţiei 

Publice Locale. Planul Urbanistic General actualizat al municipiului Adjud, avizat și aprobat 

conform legii, devine instrumentul de lucru al Consiliului Local în eliberarea certificatelor de 

urbanism, autorizațiilor de construire, la fundamentarea solicitărilor unor investiții de la bugetul 

de stat, în alte activități ale compartimentului tehnic de resort. 

Regulamentul local de urbanism cuprinde principiile urbanistice prin care se 

stabileşte modul în care pot fi ocupate terenurile, precum şi amplasarea şi conformarea 

construcţiilor şi amenajărilor în acord cu prevederile legale. 

Prin aplicarea regulilor generale de urbanism trebuie să se asigure concilierea intereselor 

cetăţeanului cu cele ale colectivităţilor, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea 

interesului public. 

Regulamentul local de urbanism ce însoţeşte Planul Urbanistic General explicitează şi 

detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G.  
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1.2. OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PLANULUI URBANISTIC 
GENERAL AL MUNICIPIULUI ADJUD 

Planul Urbanistic General al municipiului Adjud pe care se lucrează în prezent a fost 

elaborat și aprobat în anul 2005 prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2005. Acesta necesită 

actualizare, nemaifiind în acord cu dezvoltarea municipiului din ultimii ani, dar mai ales pentru 

că valabilitatea unui Plan Urbanistic General, conform prevederilor legale1 este de maxim 10 ani. 

Proiectantul Planului Urbanistic General al municipiului Adjud actualizat și al 

Regulamentului Local de Urbanism aferent este S.C. ARHIGRAFIC SRL  Focșani.  

Planurile urbanistice generale au caracter de reglementare și răspund planurilor de 

amenajare a teritoriului (Planul de Amenajare a Teritoriului Național - PATN, Planul de 

Amenajare a Teritoriului Zonal - PATZ, Planul de Amenajare a Teritoriului Județean - PATJ) și 

de dezvoltare a localităților ce compun unitatea teritorial-administrativă de bază. Prevederile 

planurilor urbanistice generale, după aprobare, vor fi preluate şi detaliate în documentaţiile de 

urbanism elaborate pentru părţi componente ale teritoriului cuprins în Planul Urbanistic General, 

respectiv Planuri Urbanistice Zonale şi Planuri Urbanistice de Detaliu. 

  Planul Urbanistic General actualizat al municipiului Adjud s-a elaborat în scopul2: 

• stabilirii direcțiilor, priorităților și reglementărilor de amenajare a teritoriului și de 

dezvoltare urbanistică a municipiului Adjud și a localităților componente; 

• utilizării raționale și echilibrate a terenurilor necesare funcțiunilor urbanistice; 

• precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundații, neomogenități 

geologice, reducerea vulnerabilității fondului construit existent); 

• evidențierea fondului construit valoros și a modului de valorificare a acestuia în 

folosul localității; 

• creșterii calității vieții, cu precădere în domeniile locuirii și serviciilor; 

• fundamentării realizării unor investiții de utilitate publică; 

                                                             
1Legea care guvernează administrarea teritoriului şi urbanismul este Legea 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Conform art. 46 alin. (1): „Planul 
urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă 
principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi 
acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 
ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, 
culturali şi a necesităţilor locale.” 

2Scopul elaborării planurilor urbanistice generale în conformitate cu  prevederile „Ghidului privind 
metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic general” aprobat prin Ordinul Ministrului 
Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 13/N/1999, punctul 1.2. Scop și obiective. 



   BENEFICIAR:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD 

                                           RAPORT DE MEDIU - „ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ADJUD”   

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                               Pagina  11  

• asigurării suportului de reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism și 

autorizațiilor de construire; 

• corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spațiului. 

 Materializarea propunerilor de amenajare și dezvoltare urbanistică reglementate prin 

Planul Urbanistic General, se face în timp, în funcție de fondurile prevăzute din bugetul propriu 

unităților teritorial-administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului 

sau din alte surse. 

 Obiectivele principale cu caracter general3 ale Planului Urbanistic General al 

municipiului Adjud sunt următoarele: 

a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;  

b) optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare 

ale regiunii; 

 c) valorificarea potenţialului uman, economic şi natural; 

 d) organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie; 

 e) stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale; 

 f) stabilirea și delimitarea zonelor construibile; 

 g) stabilirea şi delimitarea zonelor protejate; 

h) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire; 

 i) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

 j) evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor; 

 k) delimitarea terenurilor propuse pentru obiectivele de utilitate publică; 

l) stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a 

construcțiilor. 

 Reglementările enunțate în cadrul Planului Urbanistic General actualizat al municipiului 

Adjud, se detaliază și se întăresc prin Regulamentul Local de Urbanism. 

Obiectivele specifice menționate în memoriul general al Planului Urbanistic General 

actualizat al municipiului Adjud, sunt următoarele: 

• reaşezarea localităţilor în vatra lor firească, prin includerea în intravilanul existent a 

tuturor suprafeţelor construite situate pe teritoriul administrativ al municipiului; 

                                                             
3 Obiectivele principale urmărite în cadrul planurilor urbanistice generale menționate în „Ghidul privind 
metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic general” 
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• asigurarea în cadrul intravilanului propus a suprafeţelor necesare dezvoltării funcţiunilor 

localităţii; 

• scenarii şi perspective privind activităţile economice şi de evoluţie a populaţiei; 

• armonizarea interesului public cu interesul privat; 

• definirea obiectivelor de utilitate publică necesare și asigurarea de amplasamente pentru 

acestea;  

• realizarea obiectivelor propuse, în condiţiile respectării dreptului de proprietate;  

• introducerea măsurilor de protecţie a mediului; 

• instituirea de măsuri speciale de protecţie şi de reglementări specifice pentru ansambluri 

şi monumente cu valoare deosebită; 

• dezvoltarea echipării edilitare, în corelare cu capacităţile necesare şi direcţiile de 

dezvoltare ale localităţii;  

• materializarea programului de dezvoltare a localităţii având la bază propunerile 

colectivităţii locale. 

 1.3. CONȚINUTUL PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL 
MUNICIPIULUI ADJUD 

Proiectantul lucrării „Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Adjud s-a 

realizat de către S.C. ARHIGRAFIC SRL Focșani4. 

Conținutul Planului Urbanistic General actualizat este proiectat în conformitate cu  

prevederile „Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic 

general” aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 

13/N/1999. 

Memoriul General al P.U.G. Adjud actualizat (varianta V2) cuprinde în detaliu concluzii 

ale stadiului actual al dezvoltării, cu evidențierea disfuncționalităților, prezentarea justificată a 

propunerilor de organizare urbanistică, incluzând și corelarea cu concluziile studiilor de 

fundamentare. 

În scopul întocmirii lucrării „Memoriu General al Planului Urbanistic General al 

municipiului Adjud” actualizat 2016, proiectantul a cercetat o serie de surse documentare, 

referitoare la stadiul actual de dezvoltare a municipiul Adjud şi propuneri de perspectivă5: 

                                                             
4  Conținutul Memoriului General și al Regulamentului Local de Urbanism aferente Planului Urbanistic 
General actualizat al municipiului Adjud (prima versiune) sunt publice și pot fi consultate pe următoarele 
site-uri: www.divori.ro; www.adjud.ro.   
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• Planul de amenajare a teritoriului judeţean (PATJ-Vrancea) din care se poate desprinde 

poziţia municipiului Adjud în cadrul judeţului, în special în domeniile căi de 

comunicaţie, potenţial economic şi uman, locul în ierarhizarea funcţională a localităţilor 

judeţului; 

• Cadastru intravilan, ortofotoplanuri în coordonate STEREO 70, lucrări topografice de 

bornare a perimetrului intravilan propus; 

• Studiu geotehnic elaborat de S.C. R.B. S.R.L. Bucureşti; 

• Studiu pedologic întocmit de Oficiu de Studii Pedologice si Agricultura Vrancea în anul 

2014; 

• Studiu de mediu; 

• Studiu hidrologic privind debite și niveluri maxime cu diferite probabilități de depășire, 

în secțiuni de pe diferite cursuri de apă din municipiul Adjud, județul Vrancea elaborat de 

A.N. APELE ROMÂNE – Administrația Bazinală de apă SIRET (nr. 24905 din 

15.12.2015) 

• Date statistice comunicate  de către Direcţia Judeţeană de Statistică; 

• Planuri urbanistice de detaliu şi zonale aprobate de Consiliul Local al Municipiului 

Adjud.  

 Datele menţionate în lucrare de către proiectantul Planului Urbanistic General actualizat  

au ca surse: Direcţia Generală de Statistică şi serviciile Consiliului Local al Municipiului Adjud.  

 Memoriul general al Planului Urbanistic General al municipiului Adjud actualizat 2016 

este structurat în șase capitole în care sunt evidențiate elemente ale cadrului natural ale 

municipiului Adjud și stadiul actual al dezvoltării municipiului cu evoluție posibilă și priorități. 

Proiectantul Planului Urbanistic General al municipiului Adjud face propuneri de dezvoltare 

urbană – reglementări privind zonele cu riscuri naturale, permisiuni, restricții și obiective de 

utilitate publică, protecția mediului, zonificarea funcțională a intravilanului propus cu unități 

teritoriale de referință (UTR). 

 Municipiul Adjud este situat în partea de nord a judeţului Vrancea la confluenţa râului 

Trotuş cu râul Siret, având coordonatele geografice 46o5’30’’ latitudine nordică şi 24o48’20’’ 

longitudine estică. Terenul pe care este aşezat Adjudul este, în general, plan, fiind mărginit de 

colinele subcarpatice cu înălţimi până la 400 m. Altitudinea generală medie a oraşului este de 

                                                                                                                                                                                                    
5  Conform Memoriului General al Planului Urbanistic General, cap. 1.4. Surse de documentare, pag. 4 
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circa 100 m faţă de nivelul mării. Terenul este favorabil culturilor agricole, corespunde 

condiţiilor de construit şi are pânza de apă potabilă sub 10 m adâncime. 

 În componenţa municipiului Adjud se cuprind: Burcioaia, localitate situată la 5 km sud 

de Adjud, Adjudu-Vechi şi Şişcani, situate la distanţa de 5 şi respectiv 7 km nord faţă de Adjud. 

Vecinătăţile teritoriului administrativ ale municipiului Adjud sunt următoarele: 

- la nord - comuna Sascut, judeţul Bacău; 

- la est - comuna Homocea şi comuna Ploscuţeni, judeţul Vrancea; 

- la sud  – comuna Pufeşti, judeţul Vrancea, localitatea Poiana, judeţul Galaţi; 

- la vest - comuna Rugineşti judeţul Vrancea şi comuna Urecheşti  judeţul Bacău.  

 Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale este corelată cu reţeaua majoră de circulaţie a 

municipiului Adjud. Arterele de acces în oraş sunt: 

E85 (DN2) din direcţia Focşani spre Bacău; 

DN11A din direcţia Oneşti, judeţul Bacău spre Bârlad, judeţul Vaslui; 

DJ 119J din direcţia Adjudu Vechi; 

DC 22 din direcţia Burcioaia. 

 E85 este un drum european, care traversează Europa de la nord la sud, de la portul  

Klaipėda, Lituania de la Marea Baltică, până în oraşul Alexandroupolis din Grecia, la Marea 

Egee. Drumul traversează Lituania, vestul Belarusului, nord-vestul Ucrainei, estul  României  şi  

Bulgaria, trecând Dunărea pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse.  

 Teritoriul administrativ al municipiului Adjud ocupă o suprafaţă totală de 6.222,51 ha 

(sursa: OCPI Vrancea) defalcat după modul de folosinţă, conform tabelului: 

 

 

 

 

TERITORIU 
ADMINISTRATIV 
AL U.A.T. 

                                                CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ  

AGRICOL 
       
ha 

                                         NEAGRICOL TOTAL 
    
ha 

PĂDURI  
ha 

APE  
ha 

DRUMURI  
ha 

CURŢI-CONSTR  
ha 

NEPROD.  
ha 

INTRAVILAN 310,33 ---- 3,76 74,67 406,13 7,65 802,54 

EXTRAVILAN 3809,35 544,28 757,44 21,74 18,19 268,97 5419,97 

TOTAL 4119,68 544,28 761,20 96,41 424,32 276,62 6222,51 

% DIN TOTAL 66,21 8,75 12,23 1,55 6,82 4,44 100,00 



   BENEFICIAR:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD 

                                           RAPORT DE MEDIU - „ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ADJUD”   

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                               Pagina  15  

 Având o populaţie de 16.045 locuitori, localitatea Adjud intră în categoria municipii. 

Totodată, pe acelaşi criteriu al populaţiei, acesta se încadrează între localităţile de mărime 

mijlocie ale judeţului. Dispunând de o bună dotare comercială şi de prestări servicii, precum şi 

de o serie de unităţi de producţie care asigură un mare număr de locuri de muncă, municipiul 

Adjud a câştigat şi un rol de polarizator pentru localităţile învecinate. Astfel, în zona de influenţă 

a municipiului Adjud sunt cuprinse: Homocea, Lespezi, Rugineşti, Copăceşti, Domneşti, 

cumulând un număr mai mare de  locuitori. 

 Legătura de cale ferată este asigurată  de două linii magistrale: CF500 Bucureşti  -

 Ploieşti - Adjud - Paşcani - Suceava - Vicşani şi CF501 Adjud - Comăneşti - Ghimeş - Siculeni.  
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 Date de sinteză ale municipiului Adjud, prezentate în memoriul general al Planului 

Urbanistic General actualizat 2016: 

 

� Suprafaţa totală a teritoriului administrativ: 6222,51 ha  

� Suprafaţa agricolă intravilan: 310,33 ha 

� Suprafața spații verzi, sport, agrement, protecție: 28,60 ha, ceea ce reprezintă 17,82 mp/ 

locuitor  

� Suprafața spații verzi, sport, agrement, protecție – propusă în PUG: 49,24 ha, ceea ce 

reprezintă 30,69 mp/ locuitor  

� Suprafaţa teritoriului intravilan existent: 802,54 ha  

� Număr locuitori: 16.054 (2011), din care 8170 femei și 7875 bărbați 

� Lungime reţele alimentare cu apă: 34 km 

� Lungime reţele canalizare: informație necunoscută  

� Lungime reţele gaze naturale: 32,3 km  

� Număr abonaţi telefonici: informaţie necunoscută  

� Suprafaţa totală a teritoriului intravilan propus prin proiectul PUG 2016: 1249,89 ha  

� Creşterea suprafeţei în intravilan: 447,35 ha  

 

 Proiectantul Planului Urbanistic General actualizat al municipiului Adjud prezintă în 

memoriul general, zonificarea funcțională – intravilanul existent/propus și bilanțul teritorial. 

 

 Intravilanul existent  este constituit din suprafaţa de 802,54 ha, după cum urmează: 

 Zona centrală şi alte funcţiuni de interes public - are o suprafaţă de 23,8 ha  din 

teritoriul intravilan. Obiectivele de interes public, în marea lor majoritate, sunt amplasate în 

această zonă.  

 Zona pentru locuit şi funcţiuni complementare - are o suprafaţă de 326,33 ha şi 

reprezintă 40,66 % din teritoriul intravilan.  

 Zona de locuit s-a structurat în diverse perioade pe principii diferite, motiv pentru care 

aceasta are un caracter eterogen. Modul de locuire nu este static, ci se transformă continuu, 

implicând atât însumări cantitative cât şi salturi de calitate. Între funcţiunile urbane, locuirea se 

distinge pe de o parte, datorită atributelor sale generatoare (o aşezare omenească fără locuinţe 
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constituie un nonsens), pe de alta deoarece este o mare consumatoare de spaţiu (ocupă 40 – 60 % 

din intravilan). 

 Teoretic, exploatarea respectivelor suprafeţe, se asigură prin clădiri şi amenajări destinate 

numai funcţiunii de locuire, sau servind mai multe dintre funcţiunile urbane fundamentale (de 

producţie, de recreere, de circulaţie sau de servire socială), între care locuirea ocupă însă pondere 

majoră. 

            Locuinţele în blocuri sunt situate atât în zona centrală cât şi în exteriorul acesteia, având 

un regim de înălţime de P+3-4 ETAJE. 

 Locuinţele pe loturi individuale spontan alcătuite sau pe terenuri lotizate unitar prin PUD 

sau PUZ, legal aprobate reprezintă ponderea majoră în zona de locuit. Regimul de înălţime 

variază de la parter, parter şi mansardă, până la parter+etaj şi mansardă sau parter şi două etaje. 

Pe teritoriul oraşului sunt zone diferite din punct de vedere a densităţii, a dimensiunilor loturilor 

şi ca ocupare şi orientare a loturilor. 

 La nivelul municipiului sunt înregistrate următoarele date:  

 Zona unităţi industriale şi depozite - ocupă 110,90 ha, reprezentând 13,82 % din 

teritoriul intravilan. 

            Activităţile economice sunt concentrate în partea de nord a Municipiului Adjud, în 

vecinătatea triajului CF, cu profil activităţi de producţie şi prestări servicii.  

 Zona unităţi agro-zootehnice – ocupă 14,81 ha, adică 1,85 % din teritoriul intravilan.  

 Zona construcţii tehnico-edilitare ocupa 2,80 ha, adică 0,34 % din teritoriul intravilan.  

 Zona căi de comunicaţii şi transport (transport rutier şi CF) - ocupă 149,99 ha, adică 

18,69 % din teritoriul intravilan.  

 Zona spaţii verzi, sport, agrement, protecţie – ocupă 28,60 ha, adică 3,56 % din 

teritoriul intravilan.  

 Gospodărie comunală – ocupă 6,14 ha, şi reprezintă 0,77 % din teritoriul intravilan. 

 Această zonă este compusă preponderent de cimitire şi parţial, cu caracter dispersat, de 

terenuri ale administraţiei locale destinate utilizărilor pentru gospodărie comunală.  

 Zona terenuri libere – ocupă 123,13 ha, adică 15,34 % din teritoriul intravilan.  

 Zona terenuri neproductive – ocupă 7,65 ha, adică 0,95 % din teritoriul intravilan.  

 

 Intravilanul propus  s-a stabilit de comun acord cu Primăria Municipiului Adjud şi cu 

Consiliul Local al municipiului, ţinând cont de necesităţile actuale, de solicitările locuitorilor, dar 

şi de posibilităţile de atragere a factorilor de propulsare şi dezvoltare a oraşului. Ca urmare, 
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teritoriul intravilan al municipiului a fost majorat cu suprafeţe de teren, necesare dezvoltării 

localităţii pe o perioadă de 10 ani.  

 Astfel, prin actualizarea Planului Urbanistic General se propune introducerea în 

intravilanul municipiului Adjud a unei suprafeţe de 447,35 ha, care va avea funcţiunea        

predominantă de locuire şi funcţiuni complementare.  

 Zonificarea funcţională  a fost stabilită, după cum urmează: 

          C - ZONA CENTRALĂ - ZONĂ MULTIFUNC ŢIONALĂ FORMATĂ DIN 

FUNCŢIUNI DIFEREN ŢIATE, ÎN SPECIAL FĂCÂND PARTE DIN CATEGORIA 

INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI SERVICIILOR  - conţine clădiri ce adăpostesc instituţii publice 

şi servicii precum şi spaţii de recreere şi agrement: 

• CP- Is SUBZONA INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII ÎN ZONE PROTEJATE 

- Isp1 - subzona instituții publice și servicii situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

- Isp3 - subzona instituții publice și servicii situate în zona de protecţie faţă de obiectivele cu 

valoare de patrimoniu; 

- Isp4 - subzona instituții publice și servicii situate în zona de protecţie faţă de obiectivele cu 

valoare de patrimoniu şi în zona perimetrului de protecţie hidrologică. 

• CA - Is  SUBZONA INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII ÎN ZONE 

NEPROTEJATE 

-  Is - subzona instituţii publice şi servicii situate în zone neprotejate; 

• CP – L2           SUBZONA LOCUINŢE COLECTIVE MEDII CU MAXIM P+3+4E ÎN 

ZONE  PROTEJATE 

- L2c - subzona locuinţe colective medii cu maxim P+3+4E în  ansambluri preponderent 

rezidenţiale situate în zona de protecţie faţă de obiectivele cu valoare de patrimoniu; 

• CA – L2  SUBZONA LOCUINŢE COLECTIVE MEDII CU MAXIM P+3+4E în  

ZONE   NEPROTEJATE 

- L2a - subzona locuinţe colective medii cu maxim P+3+4E în  ansambluri preponderent 

rezidenţiale situate în zona neprotejată; 

• CA – L1  SUBZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE  ŞI COLECTIVE MICI CU 

MAXIM P+2E în  ZONE  NEPROTEJATE 

- L1a - subzona locuinţe individuale  şi colective mici cu maxim P+2E în  zone neprotejate; 

• CA – V SUBZONA SPAŢII VERZI ÎN ZONE NEPROTEJATE  
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- V1 - subzona spaţii verzi publice cu acces nelimitat, scuaruri, grădini, plantaţii, etc. situate în 

zone neprotejate. 

 ZONE AMPLASATE ÎN AFARA ZONEI CENTRALE: 

 I  - ZONA INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII - Această zonă conţine celelalte clădiri 

ce adăpostesc instituţii publice şi servicii. 

• Is     SUBZONA INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICIIÎNZONE NEPROTEJATE 

• Isp   SUBZONA INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICIIÎNZONE PROTEJATE  

- Isp1 - subzona instituţii publice şi servicii situate în zona perimetrului de protecţie 

hidrologică; 

- Isp2 - subzona instituţii publice şi servicii situate în zone protejate şi în zona 

perimetrului de protecţie hidrologică; 

-  Isp3 - subzona instituţii publice şi servicii situate în zona de protecţie faţă de 

obiectivele cu valoare de patrimoniu; 

- Isp4 - subzona instituţii publice şi servicii situate în zona de protecţie faţă de 

obiectivele cu valoare de patrimoniu şi în zona perimetrului de protecţie hidrologică. 

 

 L - ZONA LOCUINŢE - Zona de locuit se compune din diferite subzone diferenţiate din 

următoarele puncte de vedere: 

 - caracterul locuinţelor: individuale, colective mici şi medii; 

 - zona amplasamentului: zone protejate, zone neprotejate. 

• L1   SUBZONA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI CU MAXIM 

P+2 E: 

L1a – subzona locuinţe individuale şi colective, cu regim mic de înălţime (maxim P+2E), 

situate în zone neprotejate; 

L1b – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) 

situate în zone  protejate; 

L1c – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E), 

situate în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

L1d – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) 

situate în noile extinderi ale intravilanului în zone neprotejate; 

L1e – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) 

situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 
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L1f  – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) 

situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

L1g – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) 

situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

L1h – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) 

situate în zonele de protecţie faţă de obiectivele cu valoare de patrimoniu; 

L1i  – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) 

situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zonele de protecţie faţă de obiectivele cu 

valoare de patrimoniu; 

L1j  – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) 

situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică şi în zonele de protecţie faţă de obiectivele 

cu valoare de patrimoniu; 

L1k  – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) 

situate în zone protejate şi în zona de protecţie hidrologică; 

 

• L2 SUBZONA LOCUINȚE COLECTIVE MEDII CU MAXIM P+3-4E ÎN 

ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENŢIALE 

L2a – subzona locuinţe colective medii (P+3-4E) în ansambluri preponderent 

rezidenţiale, situate în zone neprotejate; 

L2b – subzona locuinţe colective medii (P+3-4E), situate în zona perimetrului de 

protecţie hidrologică; 

L2c – subzona locuinţe colective medii (P+3-4E) în ansambluri preponderent 

rezidenţiale, situate în zonele de protecţie faţă de obiectivele cu valoare de patrimoniu; 

L2d – subzona locuinţe colective medii (P+3-4E), situate în zona de protecţie SIT 

NATURA 2000. 

 

 A - ZONA DE ACTIVITĂŢI PRODUCTIVE ŞI SERVICII - Zona cuprinde terenuri şi 

clădiri ocupate de activităţi productive de bunuri şi servicii, activităţi manageriale, comerciale şi 

tehnice pentru industrie, servicii, pentru distribuţie, expunere şi comercializare. 

 

A1  SUBZONA UNITĂŢILOR INDUSTRIALE ȘI DE SERVICII  

A1a - subzona unităţilor industriale şi de servicii situate în zone neprotejate; 
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A1b - subzona unităţilor industriale şi de servicii, situate în noile extinderi ale perimetrului 

intravilan în zone neprotejate; 

A1c - subzona unităţilor industriale şi de servicii situate în noile extinderi ale perimetrului 

intravilan în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

A1d - subzona unităţilor industriale şi de servicii situate în zona perimetrului de protecție 

hidrologică; 

A1e - subzona unităţilor industriale şi de servicii, situate în noile extinderi ale perimetrului 

intravilan în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

A1f - subzona unităţilor industriale şi de servicii, situate în perimetrul intravilan în zona de 

protecţie SIT NATURA 2000; 

A1g - subzona unităţilor industriale şi de servicii, situate în perimetrul intravilan în zona de 

protecţie SIT NATURA 2000 şi în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

A1h - subzona unităţi agro-industriale şi de producţie situate în zone neprotejate; 

A1i - subzona unităţi agro-industriale şi de producţie situate în zone protejate; 

A1j  - subzona unităţi agro-industriale şi de producţie situate în zona de protecţie SIT NATURA 

2000; 

A1k - subzona unităţi agro-industriale şi de producţie situate în zona deprotecţie SIT NATURA 

2000 şi în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

A1l - subzona unităţi agro-industriale şi de producţie situate în zona perimetrului de protecţie 

hidrologică. 

 

 V - ZONA SPAŢIILOR VERZI - Zona cuprinde spaţii verzi publice cu acces nelimitat, 

scuaruri, spaţii plantate de protecţie, spaţii pentru sport şi agrement. 

 

V1- SUBZONA SPAŢIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT (SCUARURI, 

GRĂDINI, PLANTAŢII, ETC.) SITUATE ÎN ZONE NEPROTEJATE 

 

V1a -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.), situate 

în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

V1b -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.), situate 

în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

V1c -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.), situate 

în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 
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V1d -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.), situate 

în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona de protecţie SIT NATURA 2000. 

 

 T -  ZONA TRANSPORTURILOR - cuprinde căile de acces rutier şi feroviar. 

T1 -  SUBZONA TRANSPORTURI RUTIERE SITUATE ÎN ZONE NEPROTEJATE 

T2-  SUBZONA TRANSPORTURI RUTIERE SITUATE ÎN ZONA PERIMETRULUI DE 

PROTECŢIE HIDROLOGICĂ; 

T3    -  SUBZONA TRANSPORTURI RUTIERE SITUATE ÎN ZONA DE PROTECŢIE SIT 

NATURA 2000; 

T4 - SUBZONA TRANSPORTURI FEROVIARE SITUATE ÎN ZONE NEPROTEJATE 

T5 –  SUBZONA TRANSPORTURI FEROVIARE SITUATE ÎN ZONA PERIMETRULUI 

DE PROTECŢIE HIDROLOGICĂ; 

 

 G - ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ - include funcţiuni ce aparţin gospodăriei 

comunale şi servirea populaţiei – echipare edilitară, cimitire. 

G1 - SUBZONA CIMITIRE SITUATE ÎN ZONE NEPROTEJATE 

G2 - SUBZONA CIMITIRE SITUATE ÎN ZONA PERIMETRULUI DE PROTECŢIE 

HIDROLOGICĂ; 

 

 R - ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE - conţine construcţii şi instalaţii 

aferente infrastructurii tehnice majore la nivelul teritoriului administrativ. 

R1 -  SUBZONA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICE 

MAJORE (STAŢII ELECTRICE), SITUATE ÎN ZONA PERIMETRULUI DE PROTECŢIE 

HIDROLOGICĂ; 

R2 -  SUBZONA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICE 

MAJORE (STAŢII ELECTRICE), SITUATE ÎNZONE NEPROTEJATE; 

R3 -  SUBZONA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICE 

MAJORE (STAŢII DE EPURARE), SITUATE ÎN ZONA DE PROTECŢIE SIT NATURA 

2000; 

R4 -  SUBZONA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICE 

MAJORE (STAŢII DE GAZE) SITUATE ÎN ZONA PERIMETRULUI DE PROTECŢIE 

HIDROLOGICĂ; 
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R5 -  SUBZONA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE ECHIPĂRII TEHNICE 

MAJORE (STAŢII DE APĂ) SITUATE ÎN ZONA PERIMETRULUI DE PROTECŢIE 

HIDROLOGICĂ; 

R6 - SUBZONA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII TEHNICE MAJORE (LEA 110Kv), 

SITUATE ÎN INTRAVILAN ÎN ZONA PERIMETRULUI DE PROTECŢIE HIDROLOGICĂ; 

R7 - SUBZONA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII TEHNICE MAJORE (LEA 110Kv), 

SITUATE ÎN INTRAVILAN ÎN AFARA  PERIMETRULUI DE PROTECŢIE 

HIDROLOGICĂ; 

Rex1 – SUBZONA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII TEHNICE MAJORE (LEA 110Kv), 

SITUATE ÎN EXTRAVILAN ÎN ZONA PERIMETRULUI DE PROTECŢIE HIDROLOGICĂ; 

Rex2 -  SUBZONA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII TEHNICE MAJORE (LEA 110Kv), 

SITUATE ÎN EXTRAVILAN ÎN AFARA  PERIMETRULUI DE PROTECŢIE 

HIDROLOGICĂ. 

 Fiecare dintre zonele descrise mai sus sunt încadrate în unități teritoriale de referință 

(UTR). Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri: 

 (1) funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări; 

 (2) regimul de construire (ocuparea terenului, gradul de utilizare a terenului); 

 (3) înălțimea maximă admisă. 

 Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor 

regulamentului şi deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR. Conform 

legislaţiei în vigoare documentaţia de urbanism poate fi iniţiată pentru a fi admise derogări de la 

reglementările de urbanism, doar în baza unui studiu de oportunitate aprobat conform legii de 

Consiliul Local, prin care se vor stabili condiţiile întocmirii planului urbanistic precum şi 

suprafaţa ce urmează a fi studiată şi reglementată. 

 Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă se mai adaugă un criteriu de diferenţiere a 

reglementărilor, respectiv situarea într-o zonă protejată. 

 Unităţi teritoriale de referinţă, au fost stabilite astfel: 

U.T.R. nr. 1. - cuprinde zona centrală - zona multifuncţională formată din funcţiuni diferenţiate, 

în special făcând parte din categoria instituţiilor publice şi serviciilor. 

 Tipuri de zone şi subzone funcţionale care se întâlnesc în cadrul zonei centrale a 

municipiului Adjud: 

Is     - Subzona instituţii publice şi servicii în zone neprotejate; 

Isp1 - subzona instituţii publice şi servicii situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 
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Isp3 - subzona instituţii publice şi servicii situate în zona de protecţie faţă de obiectivele cu 

valoare de patrimoniu; 

Isp4 - subzona instituţii publice şi servicii situate în zona de protecţie faţă de obiectivele cu 

valoare de patrimoniu şi în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

L1a – subzona locuinţe individuale şi colective, cu regim mic de înălţime (maxim P+2E), situate 

în zone neprotejate; 

L2a – subzona locuinţe colective medii (P+3-4E) în  ansambluri preponderent rezidenţiale, 

situate în zone neprotejate; 

L2c – subzona locuinţe colective medii (P+3-4E) în  ansambluri preponderent rezidenţiale, 

situate în zonele de protecţie faţă de obiectivele cu valoare de patrimoniu; 

V1  -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat(scuaruri, grădini, plantaţii, etc.) situate 

în zone neprotejate. 

 

U.T.R. nr. 2. - cuprinde perimetrul intravilan propus al MUNICIPIULUI ADJUD, cu funcţiune 

dominantă –locuire şi funcţiuni complementare, având următoarele zone şi subzone funcţionale: 

Is     -  Subzona instituţii publice şi servicii în zone neprotejate; 

Isp   -  Subzona instituţii publice şi servicii în zone protejate; 

Isp1 - subzona instituţii publice şi servicii situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

Isp2  -  subzona instituţii publice şi servicii situate în zone protejate şi în zona perimetrului de 

protecţie hidrologică;  

Isp3 - subzona instituţii publice şi servicii situate în zona de protecţie faţă de obiectivele cu 

valoare de patrimoniu; 

Isp4 - subzona instituţii publice şi servicii situate în zona de protecţie faţă de obiectivele cu 

valoare de patrimoniu şi în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

L1a – subzona locuinţe individuale şi colective, cu regim mic de înălţime (maxim P+2E), situate 

în zone neprotejate; 

L1b – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în zone  protejate; 

L1c – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E), situate 

în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

L1d – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în noile extinderi ale intravilanului în zone neprotejate; 
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L1e – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

L1f – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

L1g – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

L1h – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în zonele de protecţie faţă de obiectivele cu valoare de patrimoniu; 

L1i – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate în 

noile extinderi ale perimetrului intravilan în zonele de protecţie faţă de obiectivele cu valoare de 

patrimoniu; 

L1j – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate în 

zona perimetrului de protecţie hidrologică şi în zonele de protecţie faţă de obiectivele cu valoare 

de patrimoniu; 

L1k – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în zone protejate şi în zona de protecţie hidrologică; 

L2a – subzona locuinţe colective medii (P+3-4E) în  ansambluri preponderent rezidenţiale, 

situate în zone neprotejate; 

L2b – subzona locuinţe colective medii (P+3-4E), situate în zona perimetrului de protecţie 

hidrologică; 

L2c – subzona locuinţe colective medii (P+3-4E) în  ansambluri preponderent rezidenţiale, 

situate în zonele de protecţie faţă de obiectivele cu valoare de patrimoniu; 

L2d – subzona locuinţe colective medii (P+3-4E), situate în zona de protecţie SIT NATURA 

2000; 

V1  -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.) situate 

în zone neprotejate; 

V1b -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.), situate 

în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

V1d -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.), situate 

în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

A1a - subzona unităţilor industriale şi de servicii situate în zone neprotejate; 

A1d - subzona unităţilor industriale şi de servicii situate în zona perimetrului de protecţie 

hidrologică; 
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A1e - subzona unităţilor industriale şi de servicii, situate în noile extinderi ale perimetrului 

intravilan în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

A1f - subzona unităţilor industriale şi de servicii, situate în perimetrul intravilan în 

zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

A1g - subzona unităţilor industriale şi de servicii, situate în perimetrul intravilan în zona de 

protecţie SIT NATURA 2000 şi în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

A1h - subzona unităţi agro-industriale şi de producţie situate în zone neprotejate; 

A1i - subzona unităţi agro-industriale şi de producţie situate în zone protejate; 

A1j - subzona unităţi agro-industriale şi de producţie situate în zona de protecţie SIT NATURA 

2000; 

A1k - subzona unităţi agro-industriale şi de producţie situate în zona de protecţie SIT NATURA 

2000 şi în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

A1l - subzona unităţi agro-industriale şi de producţie situate în zona perimetrului de protecţie 

hidrologică; 

G1   - subzona cimitire situate în zone neprotejate; 

G2   - subzona cimitire situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

R2 -  subzona construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnice majore (staţii electrice), situate în 

zone neprotejate; 

R3 -   subzona construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnice majore (staţii de epurare), situate 

în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

R4 -  subzona construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnice majore (staţii de gaze) situate în 

zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

R5 -  subzona construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnice majore (staţii de apă) situate în 

zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

T1 -  subzona transporturi rutiere situate în zone neprotejate; 

T2 -  subzona transporturi rutiere situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

T3  -  subzona transporturi rutiere situate în zona de protecţie SIT NATURA 2000. 

 

U.T.R. nr. 3. - cuprinde perimetrul intravilan propus cu funcţiune dominantă – unităţi industriale 

şi servicii, transporturi având următoarele zone şi subzone funcţionale: 

L1a – subzona locuinţe individuale şi colective, cu regim mic de înălţime (maxim P+2E), situate 

în zone neprotejate; 
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L1c – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E), situate 

în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

L1d – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în noile extinderi ale intravilanului în zone neprotejate; 

L1f – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

L1g – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

L1j – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate în 

zona perimetrului de protecţie hidrologică şi în zonele de protecţie faţă de obiectivele cu valoare 

de patrimoniu; 

V1  -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.) situate 

în zone neprotejate; 

V1b -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.), situate 

în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

V1d -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.), situate 

în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

A1a - subzona unităţilor industriale şi de servicii situate în zone neprotejate; 

A1d - subzona unităţilor industriale şi de servicii situate în zona perimetrului de protecţie 

hidrologică; 

T2  - subzona transporturi rutiere situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

T4  -  subzona transporturi feroviare situate în zone neprotejate; 

T5 - subzona transporturi feroviare situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

R2 -  subzona construcţii şi instalaţii tehnice majore (LEA 110kv), situate în intravilan în zona 

perimetrului de protecţie hidrologică; 

Rex1 – subzona construcţii şi instalaţii tehnice majore (LEA 110kv), situate în extravilan în zona 

perimetrului de protecţie hidrologică. 

 

U.T.R. nr. 4. - cuprinde perimetrul intravilan propus al localităţii componente Adjudu Vechi, cu 

funcţiune dominantă – locuire şi funcţiuni complementare, având următoarele zone şi subzone 

funcţionale:  

Is     -  Subzona instituţii publice şi servicii în zone neprotejate 

Isp1 - subzona instituţii publice şi servicii situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 
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L1a – subzona locuinţe individuale şi colective, cu regim mic de înălţime (maxim P+2E), situate 

în zone neprotejate; 

L1b – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în zone  protejate; 

L1c – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E), situate 

în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

L1d – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în noile extinderi ale intravilanului în zone neprotejate; 

L1f – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

L1g – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

L2b – subzona locuinţe colective medii (P+3-4E), situate în zona perimetrului de protecţie 

hidrologică; 

V1  -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.) situate 

în zone neprotejate; 

V1b -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.), situate 

în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

V1c -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.), situate 

în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

A1a - subzona unităţilor industriale şi de servicii situate în zone neprotejate; 

A1d - subzona unităţilor industriale şi de servicii situate în zona perimetrului de protecţie 

hidrologică; 

A1e - subzona unităţilor industriale şi de servicii, situate în noile extinderi ale perimetrului 

intravilan în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

A1h - subzona unităţi agro-industriale şi de producţie situate în zone neprotejate; 

G2   - subzona cimitire situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

R4 -  subzona construcţii şi instalaţii tehnice (gaze naturale) situate în intravilan în zona de 

protecţie SIT NATURA 2000; 

T1 -  subzona transporturi rutiere situate în zone neprotejate; 

T2 -  subzona transporturi rutiere situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică. 
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U.T.R. nr. 5. - cuprinde perimetrul intravilan propus al localităţii componente Şişcani, cu 

funcţiune dominantă –locuire şi funcţiuni complementare, având următoarele zone şi subzone 

funcţionale:  

Isp   -  Subzona instituţii publice şi servicii în zone protejate; 

Isp1 - subzona instituţii publice şi servicii situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

Isp2  -  subzona instituţii publice şi servicii situate în zone protejate şi în zona perimetrului de 

protecţie hidrologică;  

L1a – subzona locuinţe individuale şi colective, cu regim mic de înălţime (maxim P+2E), situate 

în zone neprotejate; 

L1b – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în zone  protejate; 

L1f – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

L1g – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

V1b -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.), situate 

în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

G2   - subzona cimitire situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

R1 -  subzona construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnice majore (staţii electrice), situate în 

zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

R6 - subzona construcţii şi instalaţii tehnice majore (LEA 110Kv), situate în intravilan în zona 

perimetrului de protecţie hidrologică; 

R7 - subzona construcţii şi instalaţii tehnice majore (LEA 110Kv), situate în intravilan în afara  

perimetrului de protecţie hidrologică; 

Rex1 – subzona construcţii şi instalaţii tehnice majore (LEA 110Kv), situate în extravilan în 

zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

Rex2 -   subzona construcţii şi instalaţii tehnice majore (LEA 110Kv), situate în extravilan în 

afara  perimetrului de protecţie hidrologică; 

T2 -  subzona transporturi rutiere situate în zona perimetrului de protecţie hidrologică; 

 

U.T.R. nr. 6. - cuprinde perimetrul intravilan propus al localităţii componente Burcioaia, cu 

funcţiune dominantă –locuire şi funcţiuni complementare, având următoarele zone şi subzone 

funcţionale:  
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Is     -  Subzona instituţii publice şi servicii în zone neprotejate; 

Isp   -  Subzona instituţii publice şi servicii în zone protejate; 

L1a – subzona locuinţe individuale şi colective, cu regim mic de înălţime (maxim P+2E), situate 

în zone neprotejate; 

L1b – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în zone  protejate; 

L1c – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E), situate 

în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

L1d – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în noile extinderi ale intravilanului în zone neprotejate; 

L1e – subzona locuinţe individuale şi colective cu regim mic de înălţime (maxim P+2E) situate 

în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

V1  -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.) situate 

în zone neprotejate; 

V1a -  subzona spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaţii, etc.), situate 

în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

A1a - subzona unităţilor industriale şi de servicii situate în zone neprotejate; 

A1b - subzona unităţilor industriale şi de servicii, situate în noile extinderi ale perimetrului 

intravilan în zone neprotejate; 

A1c - subzona unităţilor industriale şi de servicii situate în noile extinderi ale perimetrului 

intravilan în zona de protecţie SIT NATURA 2000; 

G1   - subzona cimitire situate în zone neprotejate; 

T1 -  subzona transporturi rutiere situate în zone neprotejate. 
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 Ca urmare a acestor intervenţii, teritoriul intravilan propus, precum şi bilanţul zonelor 

funcţionale sunt următoarele: 

Tabelul nr. 1 - Bilanț teritorial 

 

 

 
   ZONE FUNCȚIONALE 
 

             EXISTENT PROPUS 

SUPRAFAȚA 
  
(ha) 

PROCENT 
% din total 
intravilan 

SUPRAFAȚA 
  
(ha) 

PROCENT 
% din total 
intravilan 

LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 

326,33 40,66 664,87 53,20 

UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI 
DEPOZITE 

110,90 13,82 110,90 8,87 

UNITĂȚI AGRO-
ZOOTEHNICE 

14,81 1,85 18,98 1,52 

INSTITUȚII ȘI SERVICII DE 
INTERES PUBLIC 

28,03 3,49 28,23 2,26 

CĂI DE COMUNICAȚII ȘI 
TRANSPORT, din care:      

149,99 18,69 162,42 13,00 

RUTIER 74,67 - 87,10 - 

FEROVIAR 75,32 - 75,32 - 

AERIAN - - - - 

NAVAL 
- - - - 

SPAȚII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, PROTECȚIE 

28,60 3,56 49,24 3,94 

CONSTRUCȚII TEHNICO-
EDILITARE 

2,80 0,35 2,8 0,22 

GOSPODĂRIE COMUNALĂ, 
CIMITIRE 

6,14 0,77 6,14 0,49 

DESTINAȚIE SPECIALĂ 
0,40 0,05 0,40 0,03 

TERENURI LIBERE 
123,13 15,34 194,50 15,56 

APE 
3,76 0,47 3,76 0,30 

TERENURI NEPRODUCTIVE 
7,65 0,95 7,65 0,61 

TOTAL 
INTRAVILAN 

802,54 100 1249,89 100 
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 1.4. RELAȚIA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL 
MUNICIPIULUI ADJUD CU ALTE PLANURI 

Relația Planului Urbanistic General al municipiului Adjud cu alte planuri comportă două 

aspecte, pe de o parte încadrarea acestuia în documentele în vigoare privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul în context european, național, regional și local, iar pe de altă parte, 

includerea planurilor urbanistice zonale aprobate sau aflate în curs de aprobare (din anul 2005 

până în prezent) în intravilanul existent al municipiului Adjud.   

A. Amenajarea teritoriului în context european6 

La începutul anilor `60, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (http://www.coe.int/) 

preocupată de concentrarea excesivă a disparităților regionale, declară în cadrul rezoluției 

210/1961, faptul că «este convinsă că dezvoltarea spațială armonioasă a activităților economice, 

sociale, culturale este  irealizabilă fără o politică de amenajare a teritoriului». 

Prin Rezoluțiile 525 si 526/1968 Adunarea Parlamentară propune Comitetului de Miniștri 

al Consiliului Europei să angajeze o nouă formă de cooperare europeană în domeniul amenajării 

teritoriului și să instituie pentru aceasta o conferință europeană ministerială permanentă, 

însărcinată  cu elaborarea noilor orientări politice de dezvoltare teritorială a continentului 

european si să asigure armonizarea politicilor naționale în domeniul amenajării teritoriului. 

Prima Conferință Europeană a Miniștrilor  Responsabili cu  Amenajarea Teritoriului 

(CEMAT)  a avut loc în 1970 la Bonn – Germania. Din 1970, CEMAT s-a reunit în 12 sesiuni si 

a adoptat de-a lungul timpului, documente fundamentale pentru amenajarea teritoriului  

european. După 1991, România a participat constant la Sesiunile CEMAT prin reprezentanți ai 

ministerului responsabil cu amenajarea teritoriului. 

« Carta Europeană a amenajării teritoriului »  adoptată în 1983, de  CEMAT la 

Torremolinos - Spania definește amenajarea teritoriului ca  «expresia spațială a politicilor 

economice, sociale, culturale si ecologice a tuturor societăților » cu următoarele 

obiective fundamentale: dezvoltarea socio-economică echilibrată a regiunilor, ameliorarea 

calității vieții,  gestionarea responsabilă a resurselor naturale si protecția mediului, utilizarea  

rațională a solului. 

                                                             
6 Sursa de documentare: site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: 
www.mdrap.ro 
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Principalele documente europene în vigoare care sintetizează experiența privind 

amenajarea teritoriului și la care România își aliniază politicile sale sunt: 

� Carta europeană a amenajării teritoriului – document al Consiliului Europei, adoptat de cea 

de a 6-a Conferință Europeană a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea 

Teritoriului (CEMAT), care a avut loc la Torremolinos, Spania (mai 1983)  

� Schema de Dezvoltare a Spațiului Comunitar (SDEC) – Dezvoltarea spatialã echilibratã si 

durabilã a teritoriului Uniunii Europene - document al Uniunii Europene, adoptatã la 

Consiliul Informal al Ministrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului din tãrile 

Uniunii Europene – Potsdam, Germania (mai 1999) 

� Principii directoare pentru o dezvoltare teritorială durabilă a continentului european – document 

al Consiliului Europei, adoptat la Conferința Europeanã a Miniștrilor Responsabili cu 

Amenajarea Teritoriului (CEMAT) – Hanovra, Germania (septembrie 2000) 

� Agenda Teritorială Europeana - document al COMISIEI EUROPENE (mai 2007) 

 

B. Amenajarea teritoriului în context național  

Conceptul de amenajare a teritoriului în România este racordat la principalele documente 

europene din acest domeniu. Acesta se concretizează prin studii, planuri, programe si proiecte 

care armonizează la nivel teritorial   politicile economice, sociale, ecologice si culturale în 

vederea asigurării dezvoltării durabile în profil spațial a diferitelor zone ale țării. 

În România, activitățile de amenajare teritoriului si de urbanism se desfășoară conform 

Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările ulterioare, care 

stabilește ca obiective ale amenajării teritoriului: dezvoltarea economică și socială echilibrată a 

regiunilor și zonelor, cu respectarea specificului acestora, îmbunătățirea calității vieții oamenilor 

și colectivităților umane, gestionarea responsabilă a resurselor naturale și protecția mediului, 

utilizarea rațională a teritoriului. Conform Legii 350/2001, activitatea de amenajare a teritoriului 

se exercită pe întreg teritoriul României pe baza principiului ierarhizării, coeziunii și integrării 

spațiale la nivel național, regional, județean, orășenesc si comunal, creând cadrul adecvat pentru 

dezvoltarea echilibrată si utilizarea rațională a teritoriului precum si gestionarea responsabilă a 

resurselor naturale și protecția mediului. 

Planul de Amenajare a Teritoriului Național - PATN este suportul dezvoltării 

complexe si durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului și reprezintă contribuția 
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specifică a țării noastre la dezvoltarea spațiului european si premiza înscrierii în dinamica 

dezvoltării economico-sociale europene7. 

Planul de Amenajare a Teritoriului National are caracter director și fundamentează 

programele strategice sectoriale pe termen mediu și lung si determină dimensiunile, sensul și 

prioritățile dezvoltării în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerințelor europene. 

Planul de Amenajare a Teritoriului National – PATN s-a elaborat pe secțiuni specializate, care au 

fost aprobate prin legi de către Parlamentul României: 

• Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

-  Secţiunea I  Reţele de transport 

• Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

-  Secţiunea a II-a  Apa 

• Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a III-a - zone protejate 

• Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

- Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi 

• Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

- Secţiunea a V-a  Zone de risc natural 

• Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice.  

 

Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport8 cuprinde 

direcțiile de dezvoltare a infrastructurii de transport, respectiv: 

 

A. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi rutiere (Fig. 1): 

                                                             
7 Sursa de documentare: site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: 
www.mdrap.ro 
 

8  Secțiunea I – Rețele de transport a Planului de amenajare a teritoriului național a fost aprobată prin Legea nr. 
363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport. Conform art. 
4 al legii „prevederile Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Rețele de transport sunt obligatorii și se 
aplică în amenajarea teritoriului județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, după caz.” 
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Municipiul Adjud se află atât pe traseul rețelei transeuropene de transport rutier TEN-R 

cât și pe traseul Coridorului paneuropean de transport intermodal IX9 (pe rețeaua transeuropeană 

de transport feroviar TEN – F (vezi Fig. 2). 

B. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi feroviare (Fig. 2): 

                                                             
9  Coridorul paneuropean de transport intermodal IX: Helsinki - St. Petersburg – Moscova/Pskov – Vitebsk - Kiev – 
Ljubasvika – Chişinau – Bucureşti – Dimitrovgrad înseamnă traseul rutier, traseul feroviar și infrastructurile de transport 
combinat, incluzând instalații auxiliare ca: drumuri de acces, puncte de trecere a frontierei, stații de service, terminale 
pentru mărfuri și călători, depozite și instalații necesare pentru dirijarea traficului, aflate pe traseul coridorului, precum și 
legăturile lor cu toate nodurile de infrastructuri de transport aflate pe coridor (conform definiției din Anexa nr. 11 a Legii 
nr. 363/2006). 
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C. Direcții de dezvoltare a rețelei de căi navigabile (Fig. 3): 

 

Municipiul Adjud se află pe traseul sau în imediata apropiere a căii navigabile „Canalul 

magistral Siret – Bărăgan între Adjud și Dridu” (Anexa nr. 5 a Planului de amenajare a 
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teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, lit. C. Rețeaua de căi navigabile interioare 

și poduri, pct. 1.09.). 

În memoriul general al Planului Urbanistic General nu se face referire la acest canal. 

În „Strategia de dezvoltare durabilă 2014 – 2020 pentru municipiul Adjud” 10, se 

menționează: 

„ În perioada comunistă, județul Vrancea era inclus în unul din cele mai importante 

proiecte de infrastructură agricolă din România – Canalul Siret – Bărăgan. Conform hărților și 

planurilor de proiectare, canalul trebuia să aibă 198 km, o lățime de 20 m și o adâncime de 7 m. 

Proiectul a apărut în anul 1912 și aparținea profesorului Alexandru Davidescu. Canalul 

presupune legătura, pe o distanță de 198 km, între barajul Călimănești, județul Vrancea și Lacul 

Dridu, aflat într-o localitate (Dridu) din județul Ialomița (în zona Snagov, la 54 km apropiere de 

București). 

Suma necesară terminării canalului este foarte mare, neputând fi asigurată decât prin 

atragerea unor parteneri privați și stabilirea unor parteneriate între aceștia și autoritatea 

publică centrală și locală. Cel puțin 50 % din valoarea investiției o reprezintă amenajarea 

rețelei de irigații. 

Conform studiilor realizate, construirea canalului de irigații ar avea o triplă utilitate: ar 

crește producția agricolă a României cu peste 10 %, ar împiedica inundațiile, dar și seceta din 

Moldova și ar putea fi utilizat și în scop de agrement. 

Municipiul Adjud se află pe traseul său, zona căii navigabile a canalului între Adjud și 

Dridu.” 

 Referitor la Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, memoriul general al Planului 

Urbanistic General actualizat analizează încadrarea UAT Municipiul Adjud în zonificarea de risc 

natural conform Legii nr. 575/2001 privind planul de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea 

a V-a - Zone de risc natural. 

 În înţelesul legii, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul 

cărora exista un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta 

populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime 

umane. Fac obiectul actului normativ: zonele de risc natural cauzat de cutremure de pământ, 

inundaţii şi alunecări de teren. 

                                                             
10 Document supus consultării pe site-ul Primăriei municipiului Adjud http://www.adjud.ro 
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  În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie 

măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea 

terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind 

totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva dezastrelor. 

Termenii specifici folosiţi în lege corespund definiţiilor cuprinse în Glosarul internaţional 

al termenilor de bază specifici managementului dezastrelor, editat de Departamentul Afacerilor 

Umanitare (DHA), Geneva, decembrie 1992, DHA/93/96, sub egida O.N.U. Această 

terminologie a fost adoptată şi în legislaţia ţărilor aparţinând Comunităţii Europene. 

• Risc - estimare matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane şi materiale pe o 

perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru; 

• Cutremur - mişcare vibratoare a scoarţei terestre, generată de o ruptură  brutală în aceasta, ce 

poate duce la victime umane şi distrugeri materiale; 

• Inundaţie - acoperire a terenului cu un strat de apă în stagnare sau în mişcare, care, prin mărime 

şi durată, poate provoca victime umane şi distrugeri materiale, ce dereglează buna desfăşurare a 

activităţilor social-economice din zona afectată; 

• Alunecare de teren - deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de pământ care formează versanţii 

unor munţi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroamelioraţii sau a altor lucrări funciare, ce 

poate produce victime umane şi pagube materiale. 
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 Secțiunea a V-a – Zone de risc natural – Cutremure de pământ (Fig. 4) 

 

 

 Anexa 3 din actul normativ precizează unităţile administrativ-teritoriale amplasate în 

zone pentru care intensitatea seismică, echivalentă pe baza parametrilor de calcul privind zonarea 

seismică a teritoriului României, este minim VII ( exprimată în grade MKS). Judeţul Vrancea are 

următoarea zonare seismică, pentru oraşe şi municipii: 

Tabel 2 – Zonare seismică județul Vrancea 

Nr. 
ctr. 

Jud. VRANCEA             UAT Nr. locuitori Intensitate seismica în 
grade MKS 

202  Municipiul FOCŞANI  98.581             IX 
203  Municipiul ADJUD 18.280             VIII 
204  Oraş MĂRĂŞEŞTI   13.070             VIII 
205  Oraşul ODOBEŞTI     7.985             VIII 
206  Oraşul PANCIU     8.582             VIII 

 

 Din anul 1601 şi până în prezent s-au înregistrat numeroase cutremure cu intensităţi între 

7 si 8 grade pe scara Richter. 
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 Între acestea, cel din noaptea de 10 noiembrie 1940 a fost devastator, provocând 

importante pagube materiale şi pierderi de vieţi umane. 

 Mai recent s-au produs patru cutremure cu magnitudinea Richter cuprinsă între 6,5  si 7,2, 

respectiv cele din 4 martie 1977, 30 august 1986 şi cele două din 30 mai 1990. 

 Frecvenţa cutremurelor se explică prin existenţa în această zonă a unui focar de mare 

adâncime (100-140 km) cu epicentrul pe coordonatele medii de 45009’ latitudine nordică şi 

26006’ longitudine estică, pe falia Zăbala-Nămoloasa Galati.  

 Municipiul Adjud nu se regăsește în Anexa 5 – „Unități administrativ-teritoriale afectate 

de inundații” și Anexa 7 – „Unități administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren” ale 

Legii nr. 575/2001 privind planul de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a V-a - Zone de 

risc natural. 

 În memoriul general al Planului Urbanistic General al municipiului Adjud, punctul 2.2. 

„Zone de risc natural” se precizează: „În conformitate cu anexa nr. 5 din lege, judeţul Vrancea 

are zone de potenţial de producere a inundaţiilor pentru o serie de comune oraşe şi municipii, 

municipiul Adjud regăsindu-se pe această listă.”  
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 Memoriul general al Planului Urbanistic General al municipiului Adjud precizează de 

asemenea: „În conformitate cu anexa nr. 7 - Unităţi administrativ-teritoriale afectate de alunecări 

de teren, judeţul Vrancea are zone cu potenţial de producere a alunecărilor de teren, pentru o 

serie de comune, municipiul Adjud, nu se regăseşte pe această listă. Considerăm că potenţialul 

de producere a alunecărilor de teren, este foarte scăzut, sau inexistent.” 
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C. Amenajarea teritoriului în context regional 

Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmărește impulsionarea și diversificarea 

activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, contribuția la reducerea 

șomajului și nu în cele din urmă, să conducă la o îmbunătățire a nivelului de trai. Pentru a putea 

fi aplicată politica de dezvoltare regională, s-au înființat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind 

tot teritoriul României. Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe județe. Regiunile de 

dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul 

unui acord liber între consiliile județene și cele locale.  

Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate și 

promovate de autoritățile administrației publice locale și centrale, în parteneriat cu diverși actori 

(privați, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, 

prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, în scopul îmbunătățirii condițiilor de 

viață. Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea 

întreprinderilor, piața forței de munca, atragerea investițiilor, transferul de tehnologie, 

dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor, îmbunătățirea infrastructurii, calitatea mediului 

înconjurător, dezvoltare rurala, sănătate, educație, învățământ, cultura.  

 

Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele: 

� diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării 

echilibrate si pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare întârziată); 

preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;  

� îndeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la 

instrumentele financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale si de 

coeziune);  

� corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperării 

interregionale, interne si internaționale, care contribuie la dezvoltarea economica si care 

este in conformitate cu prevederile legale si cu acordurile internaționale încheiate de 

Romania.  

Principiile  care stau la baza elaborării și aplicării politicilor de dezvoltare regionala 

sunt:  

� descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental, spre 

cel al comunităților regionale;  

� parteneriatul intre toți actorii implicați in domeniul dezvoltării regionale;  
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� planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe si proiecte) in vederea 

atingerii unor obiective stabilite;  

� cofinanțarea - contribuția financiara a diverșilor actori implicați in realizarea programelor 

și proiectelor de dezvoltare regională.  

Programul Operațional Regional 2014 - 2020 (REGIO) este unul dintre programele 

operaționale românești agreate cu Uniunea Europeana și un instrument foarte important pentru 

implementarea strategiei naționale și a politicilor de dezvoltare regională. Este aplicabil tuturor 

celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Programul Operațional Regional 2014-2020 își 

propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea regională în România, 

completând și dezvoltând direcțiile și prioritățile de dezvoltare regională conținute în PND și 

CNSR 2007–2013 și implementate prin POR 2007–2013 și alte programe naționale. Obiectivul 

general al POR constă în “sprijinirea și promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de 

vedere economic, cât și social, în regiunile României, prin îmbunătățirea condițiilor de 

infrastructură și a mediului de afaceri, care susțin creșterea economică”. Aceasta înseamnă că 

POR urmărește reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre regiunile mai 

dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. 

Programul Operațional Regional din Romania este finanțat prin unul dintre fondurile 

structurale ale Uniunii Europene - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Acesta 

sprijină regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeană. 

Regiunile de dezvoltare se constituie prin asociere benevola de județe vecine.  

Regiunea de dezvoltare nu este unitate administrativ-teritoriala și nu are personalitate juridică. 

Municipiul Adjud este situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, din care mai fac parte 

județele Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța. 

 

D. Amenajarea teritoriului în context local (județean sau municipal) 

Sursele de documentare enumerate la punctul 1.4. al Memoriului General al Planului 

Urbanistic General municipiul Adjud de proiectantul acestuia, evidențiază o serie de 

planuri/programe elaborate la nivelul județului Vrancea sau a municipiului Adjud, respectiv: 

� Planul de Amenajare a Teritoriului Județean - PATJ judeţul Vrancea, actualizat 

octombrie  2011;  

� Planul Urbanistic General al municipiului Adjud elaborat anterior de ARHIPLUS SRL 

Focșani, respectiv documentația de urbanism nr. 34/2004 – Faza „Actualizare PUG”, 

aprobată prin Hotărârea Consiliul Local Adjud nr. 24/2005; 
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� MASTER PLAN JUDEŢUL VRANCEA – elaborat de TAHAL Consulting Engineers 

LTD, pentru perioada 2007-2037 

� STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ADJUD 2014-2020. 

 

În plus față de planurile/programele precizate ca surse de documentare în memoriul 

general PUG Adjud, pentru elaborarea prezentei lucrări s-au analizat și  

� Planul Local de Acţiune pentru Mediu Vrancea, care se află din anul 2008 în etapa de 

actualizare a primei variante, aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 234/24.07.2006. 

Instituţionalizarea procesului de actualizare a PLAM-judeţul Vrancea a avut loc 

prin Ordinul Prefectului nr.205/22.08.2011 privind actualizarea componenţei 

Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru.  

� Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030 

� Raport anual privind starea factorilor de mediu în județul Vrancea - anul 2013, 

� Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vrancea” 

– Vrancea Aqua. 

� Proiectul privind Managementul Integrat al Deşeurilor – Vrancea Curată. 
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2. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A 
MEDIULUI ŞI ALE EVOLUŢIEI PROBABILE ÎN SITUAŢIA 

NEIMPLEMENTĂRII P.U.G.  

 

 Municipiul Adjud este situat în Regiunea de Dezvoltare 2 sud-est, în partea de nord a 

judeţului Vrancea la confluenţa râului Trotuş cu râul Siret. Terenul pe care este aşezat Adjudul 

este, în general, plan, fiind mărginit de colinele subcarpatice cu înălţimi de până la 400 m. 

Altitudinea generală medie a oraşului este de circa 100 m faţă de nivelul mării. Terenul este 

favorabil culturilor agricole, corespunde condiţiilor de construit şi are pânza de apă potabilă sub 

10 m adâncime. 

Din regiunea de dezvoltare 2 Sud-Est mai fac parte județele: Buzău, Brăila, Galați, 

Constanța și Tulcea. 

 În componenţa municipiului Adjud sunt incluse localitățile: Burcioaia, situată la 5 km sud 

de Adjud, Adjudu-Vechi şi Şişcani, situate la distanţa de 5 şi respectiv 7 km nord faţă de Adjud. 

 Teritoriul administrativ al municipiului Adjud ocupă o suprafață totală de 6222,51 ha, din 

care 802,54 ha intravilan și 5419,97 ha extravilan. Vecinătăţile teritoriului administrativ ale 

municipiului Adjud sunt următoarele: 

 - la nord - comuna Sascut, judeţul Bacău; 

 - la est - comuna Homocea şi comuna Ploscuţeni, judeţul Vrancea; 

 - la sud  – comuna Pufeşti, judeţul Vrancea, localitatea Poiana, judeţul Galaţi; 

 - la vest - comuna Rugineşti judeţul Vrancea şi comuna Urecheşti  judeţul Bacău.  
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 2.1. STAREA ACTUALĂ A MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL ADJUD 

2.1.1. POPULAȚIA 

  
 Populația municipiului Adjud este evidențiată în memoriul general al Planului Urbanistic 

General în capitolul 3.4. Populația și localitățile componente: 

Tabel 3 - Evoluția populaţiei municipiului Adjud (conform fi şei localităţii Municipiului 
Adjud 2013) 

Populaţia stabilă - total, la 1 iulie  18.280 

Populaţia stabila - femei, la 1 iulie  9342 

Stabiliri de reşedinţa în localitate la 1 ianuarie (până în 2000 la 1 iulie) 105 

Plecări cu reşedinţa din localitate la 1 ianuarie (până în 2000 la 1 iulie) 285 

 

 Potrivit datelor preluate de pe site-ul Institutului Naţional de Statistică – Direcția 

Județeană de Statistică Vrancea (http://www.vrancea.insse.ro), populaţia stabilă a municipiului 

Adjud potrivit Recensământului populaţiei şi al locuinţelor 2011 este de 16.045 locuitori, după 

cum urmează: orașul Adjud – 13.354 locuitori, satul Adjudu Vechi – 1469 locuitori, satul Șișcani 

– 739 locuitori și satul Burcioaia – 483 locuitori. 

 Ulterior ședinței celui de-al doilea grup de lucru constituit pentru „Actualizare Plan 

Urbanistic General al municipiului Adjud”, s-au solicitat clarificări privind populația 

municipiului Adjud la Institutul Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Vrancea, 

care a confirmat populația municipiului Adjud ca fiind de 16.045 locuitori (se anexează adresa 

nr. 1469/23.11.2015. 

  Din totalul populaţiei de 16.045 locuitori, 8170 sunt femei, iar 7875 locuitori sunt bărbați. 

 Distribuţia pe sexe a populaţiei reflectă un echilibru între ponderea populaţiei feminine 

(50,92 %) şi a celei masculine (49,08 %) – Fig. 5 
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50,9249,08

Femei Barbati

 

 

 

 Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

 La data recensământului din anul 2011, structura populaţiei, pe grupe de vârstă11 a 

municipiului Adjud este prezentată în tabelul următor: 

Tabel nr. 4 – Structura populației pe grupe de vârstă 

GRUPE DE VÂRSTĂ NUMĂR 
POPULATIE 

PONDERE 
% 

0-4 933 5,81 
5-9 888 5,53 
10-14 926 5,77 
15-19 967 6,03 
20-24 949 5,91 
25-29 945 5,89 
30-34 1105 6,89 
35-39 1103 6,87 
40-44 1466 9,14 
45-49 1079 6,72 
50-54 1339 8,34 
55-59 1308 8,15 
60-64 977 6,09 
65-69 597 3,72 
70-74 597 3,72 
75-79 439 2,74 
80-84 237 1,48 
85 ani și peste 190 1,18 
TOTAL 16.045 100 % 

                                                             
11 Sursa de informare: site-ul Institutului Naţional de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Vrancea 
(http://www.vrancea.insse.ro) 
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 Conform acestor date structura populaţiei pe grupe de vârstă în municipiul Adjud este 

bine definită de grupul populaţiei active (14-64 ani), care reprezintă cca 70,03 % din totalul 

populaţiei înregistrate în 2011.  

 Din punct de vedere al populației stabile, municipiul Adjud se situează pe a doua poziției 

în județ între cele cinci localități urbane, reprezentând 13 % din populația urbană a județului, 

respectiv 16.045 locuitori, valoare în scădere față de recensământul anterior din 2002, când 

populația municipiului înregistra 17.585 locuitori (cu 1540 locuitori mai puțin).  

 

2.1.2. APA  

 2.1.2.1. APELE DE SUPRAFAŢĂ 

 Municipiul Adjud şi localităţile componente Şişcani, Adjudu vechi şi Burcioaia sunt 

situate pe culoarul Roman—Adjud al râului Siret, mai precis în Câmpia Siretului, în zona 

unde se întâlnesc şi se învecinează cu Subcarpații Tazlăului (Culmea Pietricica), 

Depresiunea Zăbrăuți, Câmpia Râmnicului şi Colinele Tutovei. 

 Întreaga zonă este tributară deci văilor celor două râuri care străbat regiunea, Siretul 

care în această zonă îşi schimbă brusc direcţia din N-E în N-S şi Trotușul ce adună apele din 

Subcarpații Moldovei. Aceste ape au creat un relief tânăr cunoscut în literatura de 

specialitate ca terasele Siretului în zona Adjud. 

 Apariţia teraselor în zona Adjudului sunt consecinţele împingerii râurilor ce coboară 

din Carpați şi Subcarpați asupra râului Siret cât şi a înclinării platformei moldoveneşti spre 

S-E, astfel încât acesta are tendinţa de deplasare spre est, manifestându-se prin distrugerea 

malului stâng şi formând pe partea dreaptă terasele amintite, de aici rezultând şi aspectul 

îmbătrânit al râului cu multe meandre. 

 Din punct de vedere al curgerii pe ansamblu, reţeaua hidrografică din Bazinul 

Hidrografic Siret, se caracterizează printr-un regim de curgere permanent la râurile principale şi 

afluenţii din regiunile montane şi printr-un regim nepermanent în regiunile deluroase şi de 

câmpie. 

 Râul Siret are o lungime de 116 km și delimitează judeţele Vrancea şi Galaţi, fiind 

principalul curs de apă în care se varsă râurile interioare ale judeţului. 

 Râul Trotu ş – afluent de dreapta al râului Siret, are o lungime de 14 km şi suprafaţa 

bazinului de 130 km2 pe teritoriul judeţului Vrancea. 
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 Memoriul general al Planului Urbanistic General al municipiului Adjud introduce în 

varianta analizată (octombrie 2016) date hidrologice privind debite și niveluri maxime cu diferite 

probabilități de depășire, în secțiuni de pe diferite cursuri de apă din municipiul Adjud, județul 

Vrancea, în conformitate cu prevederile studiului hidrologic elaborat de A.N. APELE ROMÂNE 

– Administrația Bazinală de apă SIRET (anexat prezentei). 

 Calitatea apelor de suprafață 

 Pe parcursul anului 2013, cursurile de apă urmărite de SGA Vrancea, au fost 

supravegheate din punct de vedere al calităţii apelor, printr-o reţea de 19 secţiuni din care, în 

zona municipiului Adjud au fost 3 secțiuni pentru râul Siret și două pentru râul Trotuş, după cum 

urmează: 

- din totalul de 12 secţiuni de supraveghere, 1- râul Siret la Adjudu vechi, 1- Trotuş la Adjud,  

- din 2 secţiuni de cunoaştere a alterărilor morfologice (CAMP), 1- Siret la Adjudu Vechi 

- din 2 secţiuni de protecţie habitate şi specii (HS), 1- Siret la Adjudu Vechi  

- din cele 4 secţiuni de intercalibrare (IC), 1 – Trotuş la Adjud. 

 Calitatea globală a apelor înregistrate în secţiunile de supraveghere relevante pentru 

municipiul Adjud, s-a urmărit astfel: 

 - pe râul Siret – 4 secţiuni, din care 1- Adjudu Vechi  

 - pe râul Trotuş – o secţiune: Adjud 

 Evoluţia calităţii apelor a fost studiată pe grupe de indicatori: 

 - RO (regimul de oxigen): Oxigen dizolvat, CBO5, CCO-Mn, CCO-Cr 

 - nutrienţi: NH4, NO3, NO2, ortofosfaţi, P total 

 - salinitate - reziduu fix, cloruri, sulfaţi, calciu, sodiu, duritate totală 

 - poluanţi toxici specifici de origine naturală: Fe, Mn, Cu 

 Încadrările în clasele de calitate ale secţiunilor apelor de suprafaţă s-au făcut cu 

programul ARQ, conform Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 161/2006 

pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă in vederea 

stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă. 

 Evaluarea stării ecologice şi chimice a apei s-a realizat pe corpuri de apă. 

 Starea ecologică se referă la structura şi funcţionarea ecosistemelor acvatice, fiind 

definită în conformitate cu prevederile Anexei V a Directivei Cadru Apă, prin elementele de 

calitate biologice, elemente hidromorfologice şi fizico - chimice generale cu funcţie de suport 

pentru cele biologice, precum şi prin poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici). 
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 Starea chimică bună a apelor de suprafaţă se referă la starea chimică atinsă de un corp de 

apă la nivelul căruia concentraţiile de poluanţi nu depăşesc standardele de calitate pentru mediu, 

stabilite prin acte legislative comunitare. Standardele de calitate pentru mediu (EQS - SCM) sunt 

definite drept concentraţiile de poluanţi ce nu trebuie depăşite, pentru a se asigura o protecţie a 

sănătăţii umane şi a mediului. Corpurile de apă care nu se conformează cu toate valorile standard 

de calitate pentru mediu se indică ca neîndeplinind obiectivul de stare chimică bună. În evaluarea 

stării chimice, substanţele prioritare prezintă relevanţă, iar valorile standardelor de calitate pentru 

mediu (EQS - SCM) sunt stabilite în Directiva privind standardele de calitate a mediului în 

domeniul apei - Directiva 2008/105/EC. 

 Elementele de calitate fizico-chimice generale suport pentru elementele biologice 

necesare în evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă sunt: 

 - condiţii termice: temperatura apă, temperatură aer; 

 - nutrienţi: N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, P total, N Kjeldahl, N total; 

 - starea acidifierii: pH , alcalinitate; 

 - condiţii oxigenare: oxigen dizolvat, grad saturație oxigen, CBO5, CCO-Cr, CCO-Mn, 

COT, COD; 

 - condiţii de salinitate: reziduu fix, conductivitate. 

 Elementele de calitate fizico-chimice din grupa „poluanţi specifici” pentru care s-au 

introdus valori, sunt: 

 - substanţe sintetice (organice si anorganice): detergenţi anion-activi, Fenol, Cianuri 

totale, Toluen, Xileni (suma), Acenaften, PCB 28, PCB 52, PCB 138, PCB 180, PCB 153, PCB 

118, PCB 101, PCB-uri (suma de 7) 

 - substanţe nesintetice (metale): Cu dizolvat, Cu total, Cr total dizolvat , Cr total, Zn 

dizolvat, Zn total, As dizolvat 

 Elementele de calitate biologice pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă sunt: 

 - fitoplancton 

 - fitobentos 

 - macronevertebrate 

 - peşti 

 Pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă există limită doar pentru indicatorii 

boldaţi, indicatori care au fost luaţi în considerare la evaluarea stării ecologice. 
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 Pentru fiecare dintre elementele de calitate pentru care s-au elaborat limite, se stabileşte 

starea ecologică şi respectiv scorul aferent: starea foarte bună, stare bună, stare moderată, stare 

slabă, stare proastă. 

 Conform prevederilor din Directiva Cadru a Apei (60/200/UE) cât şi ale Directivei 

2008/105/UE, evaluarea stării chimice la substanţele periculoase şi prioritar periculoase, atât 

sintetice (organice) cât şi nesintetice (metale), pentru apele de suprafaţă, corpuri naturale şi cele 

modificate din punct de vedere hidromorfologic, s-a procedat după cum urmează: 

 - pentru substanţele nesintetice (metale) raportările se referă la concentraţia fracţiunii 

dizolvate în coloana de apă; 

 - pentru substanţele sintetice (organice) raportările se referă la concentraţia totală în 

coloana de apă. 

 În cazul stării chimice clasificarea se face astfel: stare chimică bună, stare chimică 

proastă. 

 La evaluarea stării chimice s-a avut în vedere conformarea cu valorile standard de calitate 

pentru mediu, pentru substanţele prioritare. Monitorizarea substanţelor periculoase şi prioritar 

periculoase, s-a efectuat doar pe corpurile unde aceste substanţe au fost identificate în urma 

screeningului. 

 Evaluarea cursurilor de apă Siret și Trotuș din punct de vedere al stării chimice şi 

ecologice se prezintă în tabelele următoare: 

 

Tabel nr. 5 - Lungimea cursurilor de apă din punct de vedere calitativ 

Nr. 
crt.  B.H. 

Denumire 
râu 

Lungimea 
totală 

bazin jud. 
Vrancea 

(km) 

Lungime 
monitorizată 

(km) 

Repartiția lungimilor 
conform evaluării stării 

ecologice 

Repartiția 
lungimilor 

conform evaluării 
stării chimice 

FB B M S P Bună Proastă Lungime 
nemonitorizată 

(km) 

1 Siret Siret 116 
116 - 116 - - - 116 - 

- - - - - - - - 

2 Siret Trotuș 14 
14 - 14 - - - 14 - 

- - - - - - - - 
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Tabel nr. 6 - Ponderea tipului de calitate din lungimea totală evaluată (%) 

Nr. 
crt. 

B.H. 
Denumire 

râu 

Lungimea 
totală 

bazin jud. 
Vrancea 

(km) 

Repartiția lungimilor conform evaluării stării ecologice 
Repartiția lungimilor 

conform evaluării 
stării chimice 

Foarte 
bună 

Bună Moderată 
Satisfăcă

toare 
Proastă Bună Proastă 

km % km % km % km % km % km % km % 

1 Siret Siret 116 
- - 116 100 - - - - - - 116 100 - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

2 Siret Trotuș 14 
- - 14 100 - - - - - - 14 100 - - 

- - - - - - - - - - - - - - 

 

 Nitra ţii şi fosfaţii  au fost analizaţi în râurile Siret și Trotuș şi sunt indicatori ce 

contribuie la evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă. 

 De asemenea, în zonele declarate vulnerabile sau susceptibil a fi vulnerabile la poluarea 

cu nitraţi proveniţi din surse agricole, este urmărit conţinutul de nitraţi conform cerinţelor 

Hotărârii de Guvern nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Nitraţii şi fosfaţii au fost evaluaţi calitativ în cadrul grupei „Nutrienţi” care include 

următoarele elemente fizico-chimice: N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, P Total, în conformitate 

cu metodologia ICIM, elaborată pe baza cerinţelor Directivei cadru a Apei. 

 Etapele parcurse pentru evaluarea stării ecologice pe baza elementelor fizico-chimice 

suport din categoria nutrienţi 

 Datele primare de monitoring pentru elementele fizico-chimice din categoria nutrienţi    

s-au validat astfel: 

 - s-a verificat dacă formele de nutrienţi pe bază de azot şi fosfor sunt exprimate în N, 

respectiv P; 

 - s-a verificat dacă valoarea concentraţiei de orto-fosfaţi este mai mică decât cea de fosfor 

total; 

 - nu s-a lucrat cu valori de „zero”; 

 - dacă în urma determinării analitice a formelor de nutrienţi s-au obţinut valori situate sub 

limita de cuantificare a metodei analitice utilizate, aceste valori s-au înlocuit cu jumătate din 

limita de cuantificare; 
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 S-a calculat percentilele P90 pentru un şir de măsurători cel puţin egal cu 12 pe an, pentru 

fiecare indicator considerat. Dacă există un număr de măsurători mai mic de 12 pentru un an de 

evaluare, se calculează tot P90, dar se va face menţiunea „confidenţă medie de evaluare”. S-a 

comparat mărimea P90 calculată anterior pentru fiecare indicator cu limita dintre starea 

ecologică „Foarte Bună” şi „Bună” (FB/B), corespunzătoare categoriei tipologice din care face 

parte corpul de apă testat: 

 - dacă P90 este mai mic sau egal cu limita FB/B, atunci starea ecologică este „Foarte 

bună” şi primeşte indicativul „1” 

 - dacă P90 este mai mare decât limita dintre starea ecologică „Foarte Bună” şi „Bună” 

(FB/B), se compară cu limita dintre starea ecologică „Bună” şi „Moderată” (B/M ) 

 - dacă P90 este mai mic sau egal cu limita dintre starea ecologică „Bună” şi „Moderată” 

(B/M), atunci starea ecologică este „Bună” şi primeşte indicativul „2” 

 - dacă P90 este mai mare decât limita dintre starea ecologică „Bună” şi „Moderată” 

(B/M), atunci starea ecologică este „Moderată” şi primeşte indicativul „3”. 

 Starea ecologică dată de „nutrienţi” se obţine aplicând principiul „cel mai defavorabil 

caz”, adică starea dată de indicativul cu valoarea cea mai mare (dintre 1, 2 şi 3). 

 Calitatea râurilor Siret și Trotuș a fost stabilită prin “Normativul privind clasificarea 

calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă“ aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 161/2006.  

 

 Tabel nr. 7 - Nitrații și fosfații în râuri și lacuri – dinamica anuală a concentrațiilor 

Bazin 
hidrografic  

Curs de apă 
 

Secțiunea de 
control 

Nitra ți 
N- NO3¯ 

Ortofosfați 
P- PO43¯  

Calitatea apei 
(stare ecologică) 

Siret Siret Adjudu-Vechi 1,218 0,018 Bună 

Siret Trotuș Adjud 0,712 0,006 Foarte bună 

 

 În urma analizelor efectuate s-a constatat că în toate secţiunile de control s-au înregistrat 

concentraţii sub limita maximă admisă de 50 mg NO3/dm3 (respectiv 11,3 mg N/dm3), 

prevăzută de Directiva Consiliului 91/676/CEE. 

 Oxigenul dizolvat, CBO5, CCO-Cr-ul şi amoniul sunt indicatori ce contribuie atât la 

evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă, cât şi pentru urmărirea 

impactului antropic asupra resurselor de apă (în special impactul apelor uzate urbane epurate). 
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 Nitraţii şi fosfaţii au fost evaluaţi calitativ în cadrul grupei „Nutrienţi” care include 

următoarele elemente fizico-chimice: N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, P Total, iar oxigenul 

dizolvat în cadrul grupei „Condiții de oxigenare”, în conformitate cu metodologia ICIM, 

elaborată pe baza cerinţelor Directivei cadru a Apei. 

 Pentru grupa „substanţe organice” nu au fost elaborate limite pentru corpurile de apă, 

necesare pentru evaluarea stării ecologice/potențialului ecologic. 

 Etapele parcurse pentru evaluarea stării ecologice pe baza oxigenului dizolvat, conform 

metodologiei ICIM, elaborată pe baza cerinţelor Directivei cadru a Apei: 

- se obţin datele primare de monitoring pentru indicatorul oxigen dizolvat (concentraţie); 

- se calculează percentilele P10 pentru un şir de măsurători egal cu 12 pe an.  

Dacă există un număr de măsurători mai mic de 12 pentru un an de evaluare, se 

calculează tot P10, dar se face menţiunea „confidenţă medie de evaluare”. 

 Se compară mărimea P10 calculată anterior cu limita dintre starea ecologică „Foarte 

Bună” şi „Bună” (FB/B), corespunzătoare categoriei tipologice din care face parte corpul de apă 

testat: 

 - dacă P10 este mai mare sau egal cu limita FB/B, atunci starea ecologică este „Foarte 

bună” şi primeşte indicativul „1” 

 - dacă P10 este mai mic decât limita dintre starea ecologică „Foarte Bună” şi „Bună” 

(FB/B), se compară cu limita dintre starea ecologică „Bună” şi „Moderată” (B/M )  

 - dacă P10 este mai mare sau egal cu limita dintre starea ecologică „Bună” şi „Moderată” 

(B/M), atunci starea ecologică este „Bună” şi primeşte indicativul „2” 

 - dacă P10 este mai mic decât limita dintre starea ecologică „Bună” şi „Moderată” (B/M), 

atunci starea ecologică este „Moderată” şi primeşte indicativul „3”. 

 

 Tabel nr. 8 - Calitatea apei râurilor pentru anul 2013, în raport cu oxigenul dizolvat, 
materii organice și amoniu în secțiunile de control 
 

Bazin 
hidrografic  Curs de apă 

Secțiunea de 
control 

Oxigen 
dizolvat 
(mg O/l) 

Materii 
organice 
(mg O/l) 

Amoniu 
N- NH4  ̄
(mg N/l) 

Calitatea apei 
(stare ecologică) 

Siret Siret Adjudu-Vechi 9,49 2,477 0,345 Foarte bună 

Siret Trotuș Adjud 9,407 2,527 0,335 Foarte bună 
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 2.1.2.2. APELE SUBTERANE 

  

 Principalul colector hidrologic al zonei, râul Siret, colectează în aval de municipiul Adjud 

apele râului Trotuş şi toate apele din precipitaţii căzute pe suprafaţa municipiului.  

 O parte din apele din precipitaţii, datorită condiţiilor litologice şi morfologice locale 

se infiltrează în teren creând pânza freatică de suprafaţă folosită sporadic de către populaţie 

ca apă potabilă. 

 Apa subterană are aceleaşi caracteristici hidrologice şi hidraulice comune tuturor 

teraselor, găsindu-se cantonată în depunerile aluvionare permeabile ale terasei inferioare, 

acolo unde este localizat un complex acvifer freatic cu nivel liber, uneori sub presiune, în 

funcţie de poziţia stratului şi prezenţa lentilelor de natură argiloasă. 

 Nivelul apei subterane se găseşte la o adâncime cuprinsă între 3,9 m şi 6,4 m pe 

terasa inferioară şi medie, la cca. 2,0 m în zona de luncă şi la 10-12 m pe terasa înaltă. Din 

observaţiile efectuate de către I.M.H. în cadrul staţiei hidrologice Adjud, privind variaţiile 

nivelului stratului acvifer freatic, rezultă că, în perioada cu precipitaţii abundente, nivelul 

apei subterane poate să crească cu 1,50 m. 

 Direcţia de curgere generală a apelor subterane este NV-SE, cu panta hidraulică 

medie i = 4 %. În general pânza de apă de suprafaţă nu este recomandată alimentării cu apă 

a populaţiei dar pânza a doua de apă cantonată sub stratul de argilă marnoasă cuprins între 

13 m şi 25 m este cea indicată.  

 Apele subterane constituie o resursă importantă datorită calităţii lor fizico-chimice și 

biologice, dar totodată o resursă mai puţin văzută, iar evaluarea ei este mai dificilă. Activitatea 

de cunoaştere a calității apelor subterane se desfăşoară la nivelul marilor bazine hidrografice, pe 

unităţi morfologice, iar în cadrul acestora, pe corpuri de ape subterane, prin intermediul staţiilor 

hidrogeologice, cuprinzând unul sau mai multe foraje de observaţie. În accepţiunea Directivei 

Cadru a Apei 2000/60/CE ,,corpul de apă subterana” este un volum distinct de ape subterane 

dintr-un acvifer sau mai multe acvifere. ,,Acviferul” este denumit ca un strat sau mai multe strate 

geologice de roci cu o porozitate și o permeabilitate suficientă, astfel încât să permită fie o 

curgere semnificativă a apelor subterane, fie o captare a unor cantități importante de ape 

subterane. Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă subterană s-a analizat în conformitate cu 

prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 

458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, STAS 1342/1991, precum şi cu valorile de 
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prag stabilite prin Ordinul ministerului mediului nr. 137/200912 privind aprobarea valorilor de 

prag pentru corpurile de ape subterane din România, în conformitate cu Hotărârii de Guvern nr. 

53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi 

deteriorării.   

 Pentru apele subterane, conform metodologiei preliminare de evaluare a stării chimice a 

corpurilor de apă subterane elaborată de INHGA Bucureşti, sunt stabilite următoarele stări de 

calitate: stare chimică bună, stare chimică local slabă şi stare slabă. În anul 2013, SGA Vrancea a 

monitorizat următoarele grupe de indicatori: regim de oxigen şi nutrienţi, substanţe 

periculoase/prioritar periculoase (anorganice şi organice), alţi poluanţi chimici toxici din 

corpurile de apă subterană din judeţul Vrancea. În scopul unei supravegheri mai atente şi mai 

concrete în ceea ce priveşte calitatea apei, monitoringul apelor subterane s-a realizat pe tipuri de 

programe specifice fiecărei zone: S (supraveghere), P (potabilizare), ZV (zone vulnerabile) şi O 

(observaţie). Frecvenţa indicatorilor fizico-chimici a fost stabilită în funcţie de tipuri de 

programe specifice zonei în care se află fiecare foraj. Pe parcursul anului 2013 au fost 

monitorizate 23 foraje din reţeaua INHGA la indicatorii fizico-chimici privind alcalinitatea, 

salinitatea, nutrienţi, metale dintre care și două foraje în zona municipiului Adjud: F8- Adjudu-

Vechi, F3- Adjudu-Vechi. Raportul anual privind starea factorilor de mediu în județul Vrancea 

2013 nu prezintă și valorile înregistrate pentru indicatorii monitorizați la niciunul dintre foraje. 

 Concluzia raportului este aceea că: „ la unele foraje, posibil din cauza caracterului 

stagnant al apei, s-au înregistrat depăşiri fa ţă de limitele impuse prin Legea apei potabile nr. 

458/2002 cu modificările şi completările ulterioare, la indicatorii azot amoniacal, azotaţi, fier”, 

fără a fi evidențiate forajele la care s-au înregistrat depășiri. 

 

 2.1.2.3. APA POTABILĂ 

 Memoriul general al Planului Urbanistic General – actualizare 2016 analizează situația 

existentă a echipării edilitare – alimentare cu apă13. 

 Astfel, se menționează că, între anii 2010-2013, în municipiul Adjud s–a derulat un 

proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa 

                                                             
12 Abrogat ulterior elaborării „RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL VRANCEA 2013” de 
art. 5 din Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de 
prag pentru apele subterane din România. 

13 Cap. 3.14. Echipare edilitară – Situație existentă din Memoriul general al Planului Urbanistic General – 
actualizare 2016 
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prioritară nr. 1, ”Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare – 

Judeţul Vrancea – UAT Adjud”. 

 Lucrările au fost executate în 3 contracte distincte: 

• "Reabilitarea şi extinderea fronturilor de captare, aducţiuni, staţii de clorinare, rezervoare şi 

staţii de pompare în aglomerările Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu şi Adjud" , în cadrul acestuia 

fiind executate următoarele lucrări: reabilitare 10 foraje; reabilitare conductă de aducţiune 

L=3,8 km; reabilitare rezervoare de înmagazinare V= 2 x 1500 m³; reabilitare staţie 

clorinare; reabilitare staţie pompare; construcţie sediu dispecer şi laborator; sistem de 

automatizare şi control pentru întregul sistem de alimentare cu apă, SCADA; 

• "Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Adjud, 

Judeţul Vrancea - Lot 1 si Lot 2", în cadrul căruia se execută următoarele lucrări la rețeaua 

de alimentare cu apă: se reabilitează  17,3 km  (74%) din reţeaua de alimentare cu apă 

existentă şi se extinde sistemul actual cu 11,7 km.  

 Ca urmare a implementării proiectului s-au realizat următoarele obiective pentru 

alimentarea cu apă a municipiului Adjud: 

- îmbunătăţirea accesului la apă potabilă în conformitate cu Directiva 98/83/CEE de la      

76 % la peste 95 % după 2014; 

- asigurarea serviciilor de alimentare cu apă accesibile; 

- asigurarea calităţii apei potabile conform Directivei 98/83/CEE; 

- crearea unei structuri instituţionale eficiente pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu 

apă. 

 

A. Alimentarea cu apă a municipiului Adjud şi a localităţii componente Adjudu Vechi  

 Alimentarea cu apă a municipiului Adjud şi a localităţii componente Adjudu Vechi se 

realizează printr-un sistem centralizat de alimentare cu apă. 

 Operatorul sistemului de alimentare cu apă potabilă este SC COMPANIA DE 

UTILITĂŢI PUBLICE SA FOCŞANI. 

 Sistemul centralizat de alimentare cu apă al municipiului Adjud, cuprinde: 

� Captarea asigură preluarea apei, în cantitatea necesară, din sursa subterană: front 

captare Adjud Nord, format din 15 puţuri de exploatare amplasate pe un front situat la cca. 650-

2000 m nord-vest de localitate, din care 5 puțuri sunt în conservare şi 10 active (reabilitate), 

deservind un număr de 10.454 persoane.  
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 Memoriul general al Planului Urbanistic General – actualizare 2015 nu furnizează date 

suplimentare cu privire la puțurile forate: adâncime, debite exploatate, nivel hidrostatic, nivel 

hidrodinamic, parametrii pompe submersibile. 

 Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a populației municipiului Adjud este 

protejată împotriva tuturor activităţilor poluatoare prin perimetre de protecţie sanitară şi prin 

controlul activităţilor poluante din teritoriul aferent, conform prevederilor legale în vigoare.  

 

 Foto 1 –Delimitare zonă de protecție sanitară cu regim sever Foraj nr. 10 

  

 Astfel, toate cele 15 puţuri au stabilite zone de protecție sanitară cu regim sever, în baza 

studiului hidrogeologic întocmit de S.C. Hidroedil S.A Iași, proiect nr. 2105/2009. Cele 10 puțuri 

active au zona de protecţie îngrădită şi sunt dotate cu sisteme de antiefracție video şi vocală, 

controlată de dispeceratul central. 
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 Foto 2 – Foraj nr. 10 

 

 În planşa 4.1. – Reglementări alimentare cu apă sunt redate zonele de protecţie sanitară 

cu regim sever pentru fiecare puţ în parte, în coordonate STEREO 70 și se menționează cele 10 

puțuri aflate în funcțiune.  

� Aducțiunea asigură transportul apei între captare și rezervoarele de înmagazinare. 

 Memoriul general al Planului Urbanistic General – actualizare 2015 nu furnizează date 

suplimentare cu privire la conducta de aducțiune: lungime, diametru, material, etc. 

� Înmagazinarea apei potabile se face în două rezervoare semi-îngropate din beton 

armat cu capacitatea de 1500 mc fiecare, reabilitate. În incinta gospodăriei de apă, se mai află 

două bazine semi-îngropate din beton armat, cu capacitatea de 1000 mc fiecare, în conservare. 
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  Foto 3 – Rezervor semi-îngropat 1500 mc 

 

  Foto 4 – Rezervor semi-îngropat 1500 mc 

 

 În sistemul de alimentare cu apă, rezervorul asigură schimbarea ritmului de funcționare 

între amonte (captare de debit constant pe perioade mari de timp) și aval (unde rețeaua are un 
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debit variabil oră de oră), precum și menținerea unor rezerve de apă pentru caz de incendiu, 

avarii, etc.14 

� Tratarea apei se face prin intermediul unei instalaţii de preparare şi dozare 

hipoclorit de sodiu obţinut prin electroliza. Instalaţia se compune din doua părţi cu funcţii 

diferite: echipamentul de preparare a hipocloritului de sodiu prin electroliză – „clorurator electric 

tip SELCOPREM” și sistemul de dozare, alcătuit din două pompe dozatoare tip DDA. 

         

       

Foto 5 - Stație tratare apă 

  

 Tratarea apei brute se face printr-o conductă de legătură înaintea înmagazinării în cele 

două bazine, într-un cămin mixer, valoarea clorului rezidual liber la intrare fiind de 0,5 mg/l. 
                                                             
14 Al. Mănescu, Ovidiu Ianculescu, Marin Sandu – Alimentări cu apă, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, 1994, pag. 34 
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Staţia de tratare funcţionează atât automat, controlată de sistemul SCADA, cât şi manual cu 

comandă locală, este prevăzută cu sisteme de alarmare ce previn accidentele ce pot apărea în 

exploatare.  

 Sistemele de aprovizionare cu apă a localităţilor trebuie să fie autorizate şi să furnizeze 

apă potabilă în cantitatea necesară şi de o calitate care să respecte prevederile legale în vigoare, 

astfel încât să nu afecteze starea de sănătate a consumatorilor. 

 Obiectivul procedeelor de tratare aplicate unui sistem de alimentare cu apă trebuie să fie 

protecţia consumatorilor faţă de germeni patogeni şi substanţe chimice cu risc pentru sănătatea 

umană.În funcţie de calitatea apei la sursă se vor introduce şi etapele de tratare a apei, astfel încât 

să se asigure calitatea apei potabile conform prevederilor legale în vigoare. 

 Staţia de pompare asigură energia necesară ca apa să poată ajunge efectiv de la cota 

geodezică la care apa se află înmagazinată, până la punctul efectiv de utilizare (robinetul 

utilizatorului). 

 Distribuţia apei potabile se realizează prin staţia de pompare centrală, amplasată pe DN2  

ADJUD – BACĂU şi este echipată cu un grup de pompare Grundfos 3+1 cu următoarele 

caracteristici: 

- 3 pompe Grundfos  tip-CR120-2, F = 50 HZ,  P = 22 Kw 

 N = 2947 rot/min       Hmax = 59,4 m 

 Q = 120 m3/h             H = 43,4 m 

- 1 pompa Grundfos tip-CR150-3-2, F = 50 Hz,  P = 30 Kw 

 N=2951 rot/min      Hmax = 78,2 m 

 Q = 150 m3h           H = 50,7 m   

 

 Foto 6 – Stație pompare 



   BENEFICIAR:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD 

                                           RAPORT DE MEDIU - „ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ADJUD”   

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                               Pagina  66  

� Reţeaua de distribuţie a apei potabile asigură apa necesară utilizatorului efectiv, 

în cantitatea, de calitatea și la presiunea cerută. 

 Distribuţia apei potabile în municipiul Adjud, se realizează printr-o reţea stradală 

ramificată cu o lungime  totală de 34 km din care 1,1 km conductă oţel DN 65-215 și 32,9 km 

conductă PEHD, DN 500-110. 

 Potrivit datelor din Raportul anual privind starea factorilor de mediu în județul Vrancea 

201315, lungimea rețelei de distribuție este de 23,5 km, volumul distribuit în anul 2013 este de 

737,42 mii mc și populația racordată este de 14.537 locuitori. 

 Presiunea de funcţionare pe reţea este de 2,4 atm la plecare din staţia de pompare , 

asigurând o presiune la capăt de reţea de 1,5-2 atm. Această presiune de funcţionare este 

monitorizată permanent prin dispeceratul staţiei. 

 Întreţinerea reţelei este asigurată de o echipă de intervenţie alcătuită din 8 instalatori, un 

maistru şi un subinginer. 

 Spălarea, curăţarea şi dezinfecţia periodică şi, ori de câte ori este necesar, a instalaţiilor 

de tratare, a rezervoarelor de înmagazinare şi a reţelei de distribuţie sunt obligatorii. 

 Exploatarea şi întreţinerea sistemelor de tratare, înmagazinare şi distribuţie a apei 

potabile şi controlul calităţii apei produse revin producătorilor/distribuitorilor de apă potabilă. 

 Monitorizarea calităţii apei potabile se efectuează conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 Apa pentru stingerea incendiilor 

 Pe reţeaua de distribuţie a apei potabile sunt montaţi 81 hidranţi cu diametrul nominal 65 

mm. Presiunea necesară funcţionării acestor hidranţi este asigurată de staţia de pompare, iar 

volumul intangibil de apă necesar pentru stingerea incendiilor este asigurat în permanenţă de cele 

2 rezervoare de înmagazinare. 

 De asemenea, în incinta staţiei de pompare există montaţi 2 hidranţi alimentaţi din  

reţeaua de distribuţie plus o gură de hidrant montată la ieşirea din camera vanelor a bazinelor de 

înmagazinare care poate fi folosită în cazul lipsei energiei electrice. 

 Întreg sistemul de extracţie, transport, tratare, înmagazinare şi distribuţie funcţionează 

automat şi supervizat de către sistemul SCADA. 

                                                             
15 Raport anual privind starea factorilor de mediu în județul Vrancea 2013- Tabel 3.4.1.1. Rețea de apă 
potabilă 
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 La nivelul sucursalei există funcţional un laborator, care împreună cu laboratorul central 

Focşani, urmăreşte următorii parametri: clorul rezidual din apa de la ieşirea din staţie, 

consumatori şi la capăt de reţea, inclusiv în bazinele de înmagazinare, PH, turbiditatea, 

conductivitatea, amoniu şi nitraţi, duritate, indice de permanganat, nitriţi şi cloruri. De asemenea 

se prelevează probe de apă pentru analizele bacteriologice, conform programului de monitorizare 

a calităţii apei aprobat de DSP VRANCEA.  

 

 

 Foto 7 – Laborator analize 

  

 Personalul de exploatare este instruit lunar pentru protecţia muncii, controlat anual din 

punct de vedere copro-bacteriologic şi copro-parazitologic, rezultatele fiind trecute în fişele 

medicale. Personalul este dotat cu echipament de protecţie specific activităţii desfăşurate. 

 

B. Alimentarea cu apă a localităţilor componente Şişcani şi Burcioaia 

 Alimentarea cu apă în aceste localităţi se face din fântâni. 

 Fântâna este o instalaţie locală de aprovizionare cu apă, din care apa este consumată prin 

extracţie direct din sursă, aşa cum este definită la art. 2 lit. r) din anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi 
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monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi 

distribuţiei apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare. Apa din fântână, pentru a fi 

folosită în scop potabil, trebuie să corespundă calitativ reglementărilor în vigoare pentru apa 

potabilă.  

 Localitatea componentă Burcioaia dispune de un număr de 18 fântâni (una aparţine 

domeniului public iar celelalte sunt proprietăţi private) precum şi de puţuri forate proprii dotate 

cu staţii de hidrofor. 

 Localitatea componentă Şişcani dispune de un număr de 14 fântâni (proprietăţi private) 

precum şi de puţuri forate proprii dotate cu staţii de hidrofor. 

 

2.1.2.4. APELE UZATE 

 

 Lucrările executate în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul de Coeziune prin 

Programul Operaţional Sectorial de Mediu s-au executat și lucrări care au vizat și reabilitarea și 

extinderea sistemul de canalizare al municipiului Adjud, după cum urmează: 

• "Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea 

Adjud, Judeţul Vrancea - Lot 1 si Lot 2", în cadrul căruia se reabilitează 8,0 km (43 %) 

din rețelele de canalizare ale aglomerării şi se extind cu 16,9 km. 

• În cadrul proiectului "Reabilitare, extindere şi construcţie staţii de epurare în aglomerările 

Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu, Adjud şi Homocea", se construiește o nouă stație de epurare 

pe amplasamentul vechii stații de epurare. 

Schema de epurare aleasă corespunde debitelor caracteristice de ape uzate şi 

concentraţiilor indicatorilor de poluare şi urmăreşte reţinerea materiilor în suspensie (MTS), a 

substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate în CBO5), 

nitrificarea, denitrificarea, defosforizarea şi tratarea nămolului prin îngroşare, stabilizare 

anaerobă şi deshidratare. 

 Ca urmare a implementării proiectului s-au realizat următoarele obiective: 

� asigurarea serviciilor de canalizare accesibile; 

� creşterea gradului de acoperire pentru colectarea apei uzate de la 73% la peste 95% după 

2014; 
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� protecţia mediului prin stabilirea unei strategii de management al nămolului şi epurarea 

apelor uzate colectate; 

� îmbunătăţirea calităţii emisarilor; 

� crearea unei structuri instituţionale eficiente pentru asigurarea serviciilor de canalizare. 

 În vederea conformării cu cerinţele Tratatului de Aderare şi Directivei 91/271/CEE 

pentru sistemele de canalizare s-au propus investiţii pentru îmbunătăţirea colectării apei 

reziduale. 

 Strategia de investiţii pentru reabilitarea sectorului de apă uzată s-a bazat pe următoarele: 

• Îmbunătăţirea colectării apei uzate conform Directivei 91/271/CEE, de la 39,8% la peste 

95% după anul 2014; 

• Construcţia în acelaşi timp, pe aceleaşi străzi a ambelor sisteme de alimentare cu apă şi 

canalizare (unde a fost posibil); 

• Reabilitarea staţiei de epurare folosind echipamente şi tehnologii care să ducă la  

descărcarea unor ape curate în emisari. 

Lucrările efectuate în cadrul proiectului sunt: 

• Reabilitare reţea de canalizare (9.243 m); 

• Extindere reţea de canalizare (14.507 m, din care 7.325 m în municipiul Adjud şi 

7.182 m în localitatea componentă Adjudu Vechi); 

• Staţii de pompare ape uzate (5 buc) 

• Conducte de refulare (6.060 m); 

• Reabilitare şi extindere staţie de epurare. 

Localităţile componente Burcioaia şi Şişcani nu dispun de sisteme de canalizare pentru 

colectarea apelor uzate. În aceste localităţi sunt adoptate soluţii individuale de colectare şi 

neutralizare a apelor uzate, prin bazine etanșe vidanjabile. 

� Reţea de canalizare 

Municipiul Adjud dispunea de o reţea de canalizare parţial unitară, parţial mixtă atât pentru 

colectarea apelor pluviale cât şi a apelor menajere, care funcționa în sistem gravitațional. Această 

reţea dispune de cămine de vizitare şi cămine de intersecţie. Reţeaua a fost construită treptat, pe 

măsura dezvoltării oraşului şi nu mai corespundea din punct de vedere tehnic, nici ca 

dimensionare, nici ca materiale utilizate. Din acest punct de vedere, erau zone în reţea unde 
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pantele acesteia nu erau corespunzătoare, ducând la colmatări şi de asemenea erau zone 

deteriorate care conduceau la pierderi şi implicit la infiltr ări în sol și subsol. 

 Lucrările efectuate prin proiectul de reabilitare şi extindere a reţelelor de apă şi canalizare 

sunt: 

- Reabilitare reţele de canalizare (7.278 m); 

- Extindere reţele de canalizare (8.050 m); 

- Conductă de refulare (340 m); 

- Staţie de pompare apă uzată (SPAU5 = 5 buc, din care 3 în municipiul Adjud  și 2 în 

Adjudu Vechi); 

- Extinderea colectoarelor de canalizare (9.217 m); 

- Conductă de refulare (5.956 m); 

- Branşamente individuale. 

Reţeaua de canalizare rezultată în urma implementării proiectului de reabilitare şi 

extindere a reţelei de canalizare, deserveşte municipiul Adjud şi localitatea componentă Adjudu 

Vechi şi se regăseşte în planşa 4.2. – Reglementări canalizare şi gestionare deşeuri. 

� Staţia de epurare 

 Staţia de epurare ape uzate a municipiului Adjud, este amplasată în partea de sud-vest a 

municipiului Adjud (amplasament specificat în coordonate STEREO 70, planşa 4.2. 

Reglementări canalizare şi gestionare deşeuri). Suprafaţa staţiei de epurare este de 17.532 mp, iar 

cea  a zonei de protecţie sanitara este de 532571 mp. 

 Amplasamentul este situat în imediata apropiere a zonei de locuit din cartier. Staţia preia 

debitele de ape uzate din reţeaua existentă, dar aceste ape erau tratate cu o tehnologie învechită 

datând din anii *60 -*70. În aceste condiţii, caracteristicile efluentului nu corespundeau normelor 

NTPA 001/2005, pentru descărcare în emisari naturali. În condiţiile extinderii reţelei de 

canalizare, staţia de epurare nu putea prelua debitele de ape uzate suplimentare. 

 În aceste condiţii a fost necesară modernizarea staţiei de epurare Adjud. 
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 Foto 8 – Stație de epurare – în construcție 

  

 Ca efect al investiţiilor din sectorul de apă uzată se va asigura colectarea apelor uzate la 

peste 95% din populaţie la un tarif accesibil. 

 Stația de epurare ape uzate nouă, este o staţie compactă, cu tehnologie clasică şi asigură 

separarea şi îndepărtarea elementelor impurificatoare conţinute în apele uzate, aducându-le în 

limitele admise pentru a fi descărcate în emisari naturali şi care cuprinde: 

• treaptă de epurare mecanică; 

• treaptă de epurare biologică cu nămol activ în care se produc simultan tratamentul 

secundar şi terţiar al apei; 

• linie de tratare a nămolului. 

La dimensionarea staţiei de epurare s-a ţinut cont de: 

• normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate 

orăşeneşti – Indicativ NP 032-1999; 

• număr locuitori echivalenţi (LE): 25.036; 

• debite caracteristice: 

Debit  mc/zi  mc/h l/s  

Q zi med  3255 136 38 
Q zi max  3906 163 45 
Q orar max  4872 203 57 
Qorar min  1368 57 16 
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•  încărcări specifice per locuitor echivalent (LE): 
 

Parametri Concentra ţii  Încărcare  
mg/l  kg/zi 

CB05 385 1502 

MTS 449 1753 

NIT 71 275 
P 12 45 

 

•  parametrii de calitate impuşi de normele existente (NTPA 001/2005). 

Treapta de epurare mecanică a apei uzate include următoarele obiecte: 

- cămin deversor şi canal de by-pass general al staţiei de epurare; 

- bazin de retenţie ape pluvial; 

- camera intrare prevăzută în amonte cu grătare rare; 

- staţie pompare apă brută; 

- sistem automat de măsura si control parametrii influent 

- camera grătarelor dese şi spălarea nisipului; 

- grup electrogen de urgenţă; 

- 2 linii deznisipare şi separatoare de grăsimi; 

- decantor primar longitudinal. 

Treapta biologică de epurare a apei uzate cuprinde: 

- bazine de epurare biologică pentru nitrificare — denitrificare şi defosforizare; 

- staţie de suflante 

- unitate de depozitare şi dozare clorură ferică; 

- decantoare secundare; 

- staţie de pompare apă epurată. 

Linia de tratare a nămolului  este formată din: 

- staţie pompare nămol recirculat şi în exces; 

- concentrator gravitaţional coaxial pentru îngroşarea nămolului primar şi a nămolului în exces cu staţie 

pompare nămol îngroşat; 

- bazin de recepţie şi stocare a nămolurilor septice (de vidanjă)  şi a grăsimilor rezultate de la separatorul 

de grăsimi şi de la decantoare; 

- bazin de fermentare anaerobe (metantanc); 

- rezervor de biogaz (gazometru) şi instalaţia de ardere biogaz în exces; 
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- rezervor tampon pentru nămolul stabilizat anaerob; 

- staţie de deshidratare nămol, inclusiv unitate de stocare, preparare şi dozare polielectrolit; 

- hale de uscare solară, stabilizare prin oxidare a nămolului deshidratat. 

Construcţii anexe: 

- pavilion administrativ cu dispecerat SCADA, spaţii pentru personal şi laborator; 

- centrală termică; 

- post transformare; 

- staţie de dezodorizare; 

- canal pentru evacuare gravitaţională a apei (by-pass general); 

- instalaţii electrice exterioare pentru iluminat; 

- platformă deservire obiecte tehnologice; 

- reţele tehnologice 

- drumuri, alei şi spaţii verzi. 

Pentru fiecare treaptă a procesului de epurare, staţia va trebui împărţită în două linii 

hidraulice, va fi prevăzută posibilitatea de izolare a unor unităţi de proces în caz de urgenţă. Se presupune 

că operaţiunile normale de întreţinere vor fi realizate cu debit scăzut. 

Aplicarea soluţiei staţiei de epurare compacte prezintă următoarele avantaje: 

• asigură gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare condiţiile de calitate 

impuse de normativul NTPA 001-2005; 

• decantare secundară mult mai eficientă prin instalarea lamelelor; 

• utilizarea pompelor tip air-lift sau pompe de evacuare a nămolului cu ajutorul aerului 

comprimat, care sunt simple, nu necesită întreţinere şi sunt foarte fiabile; această tehnologie 

asigură mulţi ani de funcţionare fără uzură; 

• utilizarea unor componente uşor detaşabile precum tuburile de aerare cu membrană, 

pompele şi mixerele, permit înlocuirea rapidă a pieselor defecte fără a întrerupe funcţionarea 

stației; 

• datorită procesului tehnologic performant nu se evacuează nămol în exces, ceea ce 

conduce la eliminarea costurilor privind tratarea acestuia; 

• toate echipamentele sunt din oţel inox, neexistând probleme generate de acţiunea apei sau 

nămolului asupra componentelor; 

• realizarea dezinfecţiei cu ultraviolete în instalaţia de tip UV prezintă avantaj faţă de 

soluţia clorinării, cea din urmă variantă conducând la producerea de compuşi toxici în mediul 
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acvatic receptor. Instalaţia de dezinfecţie asigură o eficienţă de până la 99% privind reducerea 

coliformilor totali; 

• instalaţia de deshidratare nămol asigură reducerea volumului şi condiţiile în vederea 

transportului şi depozitării; 

• automatizarea instalaţiei conduce la siguranţă în exploatare. 

 S–au prevăzut 5 staţii de pompare ape uzate: 

- SP1 amplasată în zona de nord a localităţii Adjudu Vechi; 

- SP2 amplasată în zona de sud vest a localităţii Adjudu Vechi; 

- SP3 amplasată în zona SC Vrancart SA; 

- SP4 amplasată în zona de nord est a municipiului; 

- SP5  amplasată în zona nouă a municipiului. 

 Pentru întreţinerea sistemului de canalizare au fost prevăzute următoarele echipamente: 

- Utilaj hidraulic pentru întreţinerea sistemului; 

- Utilaj pentru spălarea şi vidanjarea reţelei; 

- Utilaj încărcare – descărcare (boldo-excavator) în cadrul staţiei de epurare. 

În Municipiul Adjud, în incinta SC Vrancart SA este amplasată o stație de epurare a 

apelor uzate industriale, dotată cu 3 trepte: mecanică, chimică și biologică. 

Staţia de epurare ape industriale este amplasată în partea de est a municipiului Adjud, în 

incinta SC VRANCART S.A. Adjud (amplasament specificat în coordonate STEREO 70, planşa 

4.2. Reglementări canalizare şi gestionare deşeuri). Suprafaţa staţiei de epurare este de 38.165 

mp, iar cea  a zonei de protecţie sanitara este de 595.477 mp. 

 Prin restrângerea activității combinatului de celuloză și hârtie la o activitate de producere 

a hârtiei igienice și cartonului ondulat (din deșeuri de maculatură), stația de epurare deservește 

doar activitățile curente din cadrul fabricii. 

 Atât zona incintei staţiei cât şi zona de protecţie a acesteia sunt evidențiate în planşa 4.2. 

(în coordonate STEREO 70) – Reglementări canalizare şi gestionare deşeuri. 
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2.1.3. AERUL  

  
 Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează 

transportul poluanţilor în mediu. 

 Efectele poluării aerului sunt resimţite în mod direct şi indirect de către om şi celelalte 

componente ale mediului, poluarea atmosferei fiind potenţial una dintre cele mai grave probleme 

de mediu, cu efecte pe termen scurt, mediu şi lung. 

 Pe termen scurt şi mediu, poluarea atmosferei are efecte negative, de natură să pună în 

pericol confortul şi sănătatea oamenilor, să dăuneze resurselor biologice şi ecosistemelor, să 

provoace pagube economice. 

 Pe termen lung, poluarea atmosferei produce efecte la scară regională şi globală, cum 

sunt efectul de seră şi schimbările climatice, distrugerea stratului de ozon din stratosferă, ploile 

acide. 

 Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la sursele staţionare şi 

sursele mobile (traficul rutier), cu preponderenţă în marile oraşe, precum şi de transportul pe 

distanţe lungi a poluanţilor atmosferici. 

 În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr. 104/2011 

privind calitatea aerului înconjurător, care transpune prevederile Directivei 2008/50/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător 

şi un aer mai curat pentru Europa şi ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile 

aromatice policiclice în aerul înconjurător. 

 Legea 104/2011 prevede obiectivele de urmărit în vederea îmbunătăţirii protecţiei 

atmosferei şi a calităţii aerului ambiental şi anume : 

- menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care se 

încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate; 

- îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care nu se 

încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate; 

- adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminare a efectelor negative 

asupra mediului, inclusiv în context transfrontalier; 
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- îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care 

România este parte şi participarea la cooperarea internaţională în domeniu. 

 Cele mai importante elemente care caracterizează poluarea aerului sunt: 

- emisii de substanţe acidifiante (SO2, NOx, NH3); 

- emisii de precursori ai ozonului; 

- emisii de precursori ai pulberilor în suspensie (PM10 si PM2.5); 

- depăşiri ale valorilor limită ale indicatorilor de calitate ai aerului în arealele urbane; 

- producţia şi consumul de substanţe care depreciază stratul de ozon. 

 Indicatorii privind calitatea aerului sunt determinaţi pe baza datelor din sistemul de 

monitorizare al calităţii aerului şi din inventarele de emisii şi au ca scop evaluarea situaţiilor 

concrete, comparativ cu ţintele de calitate stabilite de reglementările în vigoare. 

 Inventarierea emisiilor de poluanţi în aer, ca urmare a aportului antropic, are drept scop: 

- identificarea activităţilor poluatoare 

- evaluarea calităţii aerului 

- ierarhizarea priorităţilor de acţiune în domeniul protecţiei mediului 

- informarea publicului asupra evoluţiei calităţii aerului 

- utilizarea datelor în evaluarea eficienţei politicilor şi strategiilor de mediu şi a 

costurilor necesare 

- respectarea angajamentelor asumate de România la Convenţiile şi Protocoalele 

internaţionale încheiate 

 Principalele activităţi generatoare de poluanţi în atmosferă sunt: 

a) procese de producţie : producere energie electrică şi termică, fabricarea materialelor 

de construcţii , prelucrarea metalelor, producţia de hârtie şi carton 

b) utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii 

c) distribuţie şi depozitare combustibil 

d) tratarea şi depozitarea deşeurilor 

e) extracţia şi distribuţia combustibililor fosili 

f) agricultura 

 În anul 2013, monitorizarea calităţii aerului s-a realizat de către Agenția pentru Protecția 

Mediului Vrancea în 10 puncte de control, potrivit „RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN 

JUDEŢUL VRANCEA 2013” şi de către operatorii economici (automonitorizare), în conformitate cu 

prevederile din autorizațiile/autorizațiile integrate de mediu. 
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 Monitorizarea calităţii aerului în anul 2013 s-a realizat de către Agenția pentru Protecția 

Mediului Vrancea prin următoarele metode: automat (1 staţie automată de monitorizare); reţea 

manuală de supraveghere (puncte de control); calcul (inventarul emisiilor). 

 În municipiul Adjud, monitorizarea calității aerului s-a realizat printr-un punct de control 

pentru urmărirea lunară a pulberilor sedimentabile - Staţia Meteo. 

 Calitatea aerului a fost de asemenea urmărită lunar, prin măsurători de poluanţi gazoşi şi 

pulberi sedimentabile realizate de SC VRANCART SA Adjud.  

Probele prelevate cu o frecvenţă lunară, din punctul de control Adjud – Stația Meteo, au fost 

transportate în laborator şi prelucrate pentru a se determina concentraţia prin metoda 

gravimetrică. 

 Rezultatul monitorizării calităţii aerului din municipiul Adjud în anul 2013 prin reţeaua 

manuală este sintetizat în tabelul următor: 

 Sintetizarea monitorizării calității aerului prin rețeaua manuală în județul Vrancea în 

anul 2013 

Oraș 
Punct de 
control / 

amplasament 

Tip 
echipament 
de prelevare 

Tip poluant 
măsurat (H2S, 

NH3, PM10, 
pulberi 

sedimentabile) 

Nr. 
măsurări 

Concentrația 
medie 

anuală* 

Frecvența 
depășirii 
VL sau 
CMA 

% 

Captura 
% 

Adjud 
Stația Meteo 

-zona 
rezidențială 

Instalație 
prelevare 
pulberi 

sedimentabile 

Pulberi 
sedimentabile 

12 
13.00 

g/m2/lună 
0 100% 

Notă : *este media concentraţiei lunare pentru indicatorul pulberi sedimentabile; 
CMA pentru indicatorul pulberi sedimentabile este 17 g/m2/lună conform STAS 12574/ 1987- 
„Aer din zonele protejate”. 
 

 Indicatorul pulberi sedimentabile din atmosfera, este constituit din pulberile care se 

depun pe sol sub acțiunea gravitației, precum și cele antrenate de precipitații . 

 Pulberile sedimentabile în anul 2013 s-au determinat în flux lent, într-un punct de control 

în municipiul Adjud, cu o frecvenţă de recoltare lunară. 

 Sursele de producere a pulberilor sedimentabile sunt în general aceleaşi ca în cazul 

pulberilor în suspensie, la acestea adăugându-se construcţiile, eroziunea solului, condiţiile 

atmosferice, activităţile industriale etc. Concentraţiile medii anuale de pulberi sedimentabile, în 

punctul de control din municipiul Adjud, în intervalul 2009-2013, sunt prezentate în tabelul de 

mai jos: 
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 Concentrații medii anuale de pulberi sedimentabile în intervalul 2009-2013 

Județul Punct de prelevare 
Anul 

2009 2010 2011 2012 2013 

Vrancea Adjud – Stația Meteo 14,94 14,958 13,8 13,45 13 

 

 În continuare sunt prezentate graficele care evidenţiază evoluţia concentraţiei medii 

anuale de pulberi sedimentabile în punctul de control din municipiul Adjud. 

 

Evoluția concentrației medii anuale de pulberi sedimentabile în punctul Stația Meteo Adjud 

 

2.1.4. SOLUL  

 Solul este un mediu complex care influenţează şi este influenţat de procesele şi condiţiile 

din mediul înconjurător. Astfel solul va fi afectat de calitatea aerului în zona, de deversările 

accidentale de fluide poluante, sau de depozitările necontrolate de deşeuri. Din momentul 

poluării lui cu diverşi compuşi, solul afectat de prezenţa acestor poluanţi devine o sursă de 

poluare atât pentru apele freatice sau de suprafaţă (apele pluviale constituind vehiculul), cât şi 

pentru atmosferă (volatilizarea acelor compuşi).  

 Solul reprezintă factorul de mediu care integrează toate consecinţele poluării constând în 

creşterea concentraţiei ionilor de hidrogen (pH), modificarea compoziţiei, eliberarea ionilor 

metalici cu efecte negative asupra vegetaţiei, asupra apei subterane şi chiar a omului, direct sau 

indirect prin alimentaţie şi apă. 

 Calitatea solului în intravilanul municipiului Adjud este afectata în principal de: 

- gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor menajere şi din construcţii; 
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- traficul auto – indirect prin noxele degajate în aer. 

  Procedurile de monitorizare a calității solurilor, în mod constant, colectează informaţii, 

iar ca o consecinţă, aceste informaţii sunt evaluate. 

 Monitorizarea calităţii solului se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 444/2002 

privind finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea sistemului naţional de 

monitorizare sol-teren pentru agricultură şi al Ordinului 222/2002 privind aprobarea 

Metodologiei întocmirii studiilor pedologice şi agronomice. 

Pentru monitorizarea solului trebuie să se executa studii pedologice şi agrochimice în 

vederea iniţierii unor lucrări de ameliorare şi eliminare a fenomenelor de degradare a solului. 

Monitorizarea are în vedere degradării solurilor prin recomandarea şi stabilirea lucrărilor de 

ameliorare pentru eliminarea excesului de umiditate, stabilizarea alunecărilor de teren, reducerea 

proceselor de degradare.  

În „Raportul anual privind starea factorilor de mediu în județul Vrancea 2013” elaborat 

de Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, nu se regăsesc date privind monitorizarea calității 

solului la nivelul județului.  

Pe teritoriul municipiului Adjud principalele tipuri de sol sunt: 

 

Tip de sol Suprafața Textura Observații 

   

Ex. localizat pe văi, terase, platou, 
câmpie, cu permeabilitate și potențial de 
levigare a azotului către sursele de apă de 
suprafață, freatice mare, mică, mijlocie 

Cernoziomuri 1885 
LL – lutoasă 
TT - lutoargiloasă 

mijlocie 

Pluviosoluri 733 
LL – lutoasă 
TT - lutoargiloasă 

mică 

Eutricambosoluri 214 LL – lutoasă mijlocie 
Gleiosoluri 22 AL - argilolutoasă mare 

Aluviosoluri 3276 
LL – lutoasă 
TT – lutoargiloasă 
SM - lutonisipoasă 

mijlocie 
mare 

 

 Conform memoriului Planului Urbanistic General al municipiului Adjud actualizat 2016, 

în teritoriul administrativ al municipiului Adjud, terenurile agricole ocupă o suprafaţă totală de 

4119,68 ha.  
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Suprafaţa totală - ha 6222,51 

Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă total - ha 4119,68 

Suprafaţa arabilă - total - ha 3448,59 

Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole - total - ha 11,02 

Suprafaţa cu vii şi pepiniere viticole - total - ha 33,42 

Suprafaţa păşunilor - total - ha 626,65 

Suprafaţa cu terenuri neagricole - total - ha 2102,83 

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - total -ha 544,28 

Suprafaţa cu ape şi bălţi - total - ha 761,20 

Suprafaţa ocupată cu construcţii - total - ha 340,53 

Suprafaţa - căi de comunicaţii şi căi ferate - total - ha 149,99 

Suprafaţa cu terenuri degradate si neproductive - total - ha 276,62 

Suprafaţa totală - proprietate privată - ha 4068 

Suprafaţa agricolă - proprietate privată - ha 3329 

Suprafaţa arabilă - proprietate privată - ha 3284 

Suprafaţa cu livezi si pepiniere pomicole - proprietate privată - ha 11,02 

Suprafaţa cu vii şi pepiniere viticole - proprietate privată - ha 33,42 

Suprafaţa păşunilor - proprietate privată - ha 54 

Suprafaţa cu terenuri neagricole - proprietate privată - ha 721 

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - proprietate privată - ha 148 

Suprafaţa cu ape şi bălţi - proprietate privată - ha 191 

Suprafaţa ocupată cu construcţii - proprietate privată - ha 295 

 

Municipiul Adjud se regăsește în Anexa – „ZONE VULNERABILE LA POLUAREA 

CU NITRAŢI – LOCALIT ĂŢI ” din Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile și al 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 743/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe 

judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole. 

„Zona vulnerabilă” este definită în Hotărârea de Guvern nr. 964/2000 privind aprobarea 

Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse 
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agricole, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind – „suprafeţele de teren agricol de pe 

teritoriul țării prin care se drenează scurgerile difuze în apele poluate sau expuse poluării cu 

nitrați şi care contribuie la poluarea acestor ape”. 

Obiectivele Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitrați 

proveniţi din surse agricole, sunt următoarele: 

  a) reducerea poluării apelor, cauzată de nitrații proveniţi din surse agricole; 

  b) prevenirea poluării cu nitrați; 

  c) raționalizarea şi optimizarea utilizării îngrășămintelor chimice şi organice ce 

conţin compuşi ai azotului. 

Municipiul Adjud dispune de un Plan local de acțiune împotriva poluării cu nitrați 

proveniți din surse agricole. În acest sens, Consiliul Local al Municipiului Adjud, a emis 

Hotărârea nr. 102/26.09.2013 privind aprobarea Planului local de acțiune împotriva poluării cu 

nitrați proveniți din surse agricole, întocmit la nivelul municipiului Adjud și Hotărârea nr. 

17/26.02.2015 privind actualizarea Planului local de acțiune împotriva poluării cu nitrați 

proveniți din surse agricole, întocmit la nivelul municipiului Adjud. 

Conform hotărârii, Planului local de acțiune împotriva poluării cu nitrați proveniți din 

surse agricole, întocmit la nivelul municipiului Adjud, conține norme specifice privind 

amplasarea și dimensionarea facilităților de stocare temporară a gunoiului de grajd, care trebuie 

să se regăsească în memoriul Planului Urbanistic General al municipiului Adjud pentru a fi 

preluate în certificatele de urbanism emise ulterior aprobării PUG, pentru obiective care dispun 

de aceste facilități și este posibil să fie amplasate în zone cu restricții, respectiv: 

Nu se amplasează spații pentru depozitarea gunoiului de grajd: 

- în zone cu risc de inundație; 

- în zone cu apă freatică la mică adâncime (mai puțin de 2 m); 

- în apropierea pădurilor (amoniacul degajat în atmosferă este toxic pentru arbori, 

în special pentru speciile rășinoase); 

- la o distanță mai mică de 50 m față de locuințe și sursele de apă potabilă (în cazul 

în care nu este posibilă respectarea acestei distanțe, se va amplasa la cel mai 

depărtat punct în aval de sursa de apă); 

- la distanță mai mică de 100 m față de zona de protecție a cursului de apă. 
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  Managementul siturilor contaminate  

 La nivelul anilor 2007- 2008 s-a realizat un prim inventar al siturilor contaminate/ 

potenţial contaminate. Astfel au fost identificate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 

prin unităţile din subordine, pe baza analizei documentaţilor care au stat la baza emiterii actelor 

de reglementare, un număr de 1.682 de situri contaminate/ potenţial contaminate, reprezentând 

zone în care s-au desfăşurat în principal activităţi miniere şi metalurgice, petroliere, chimice, alte 

activităţi industriale la scară mare sau la scară mică.16 

 În contextul european şi naţional, preocupările pentru protecţia solului, utilizarea durabilă 

a acestuia, conservarea şi acolo unde este posibil refacerea capacităţii/proprietăţilor sale necesare 

îndeplinirii cât mai multor funcţii, înregistrează o evoluţie ascendentă semnificativă. În cadrul 

procesului de armonizare a politicilor naţionale cu cele ale Uniunii Europene şi de transpunere şi 

implementare a normelor şi reglementărilor UE, problema poluării solului şi apelor subterane 

reprezintă unul dintre aspectele fundamentale ale protecţiei mediului. Remedierea siturilor 

contaminate este una dintre principalele componente ale dezvoltării durabile a comunităţilor la 

fiecare nivel administrativ. Ea poate sta la baza îmbunătăţirii condiţiilor de mediu, coeziunii 

sociale şi creşterii economice. În acest sens se are în vedere introducerea de reglementări 

funcţionale privind prioritizarea, investigarea şi remedierea terenurilor ce ar putea prezenta un 

risc inacceptabil pentru sănătatea umană şi mediu din cauza moştenirii contaminării istorice 

datorate activităţilor industriale trecute. Aceste terenuri sunt în proprietate publică sau privată, 

încă în exploatare (activitate curentă) sau scoase din uz (activitate trecută) suspecte de a fi 

„contaminate”. În acest context, s-a elaborat Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune 

pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România, pentru a aborda problemele legate de 

contaminarea solului şi apei subterane, ca urmare a activităţilor antropice trecute şi recente 

desfăşurate pe siturile industriale, şi pentru eliminarea sau limitarea (potenţialelor) riscuri pentru 

sănătatea umană şi mediu. Strategia este promovată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 

conform atribuţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin privind gestionarea siturilor contaminate 

pentru atingerea şi menţinerea unui nivel ridicat de securitate ecologică şi siguranţă de mediu. 

Implementarea Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional de Acţiune pentru Gestionarea 

Siturilor Contaminate din România este un proces complex în care sunt implicate diverse părţi 

                                                             
16 Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România, 
elaborată de dr. ing. Cornel Florea Gabrian (http://www.mmediu.ro/2013-10-29_strategie.pdf) 
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care urmăresc reducerea impactului asupra mediului generat de contaminarea solului şi a apei 

subterane. 

 Clasificarea unui teren ca ”sit contaminat” se realizează pe principiile evaluării riscurilor. 

Riscul este definit ca: (a) Probabilitatea sau frecvenţa apariţiei unui pericol definit şi (b) Mărimea 

consecinţelor. 

 În „Raportul anual privind starea factorilor de mediu în județul Vrancea 2013”, Tabel 

4.1.4.11. Lista siturilor contaminate inventariate (pag. 103), municipiul Adjud se regăsește cu 4 

din cele 5 situri contaminate identificate la nivelul județului, respectiv: 
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Localitate 
Denumirea 

sitului 
Locația sitului 

Suprafața 
sitului 
(ha) 

Proprietar Lucr ări de investigare executate 

Burcioaia Parc 4 Burcioaia 

Parcul 4 Burcioaia este localizat în 
extremitatea sudică a localității Burcioaia, la 
cca. 500 m sud de ultima locuință a 
localității 

0,284 
S.C. PETROM S.A. 

– Membru OMV 
Grup 

Bilanț mediu (nivel 1); Bilanț mediu 
(nivel 2); Evaluarea riscului 

Adjud 

Depoul 
Exploatare 
Locomotive 
Marfă Adjud 

Intravilanul localității Adjud pe Str. Teiului 
nr. 1 cu următoarele vecinătăți: 
N – Stația CF Adjud: 
E – Liniile CF 
V – Str. Teiului 
S – teren viran 

5,9 
SNTFM Depoul 

Adjud 
Bilanț mediu (nivel 2); Evaluarea 

riscului 

Adjud 
Depozit Produse 
Petroliere Adjud 

Depozitul Adjud este amplasat pe arealul 
administrativ al orașului Adjud și este situat 
în partea nord-estică a județului Vrancea, pe 
Drumul European E 20, la o distanță 
semnificativă față de zonele rezidențiale 

1,6048 
S.C. PETROM S.A. 

– Membru OMV 
Grup 

Studii de evaluare a stării de poluare 
a solului și apei freatice cu fost 

efectuate în 2006, 2009 și 2010. În 
anul 2010 în cadrul evaluării de 

actualizare efectuate au fost 
realizate descoperiri prin excavare 

Adjud 
Stație de epurare 

Adjud 
Stația de epurare Adjud este amplasată la 
extremitatea sud-estică a municipiului Adjud 

0,79 
Primăria 

Municipiului Adjud 
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2.1.5. GEOLOGIA SUBSOLULUI17 

  

 Considerațiuni geomorfologice 

 Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Adjud şi localităţile componente Şişcani, 

Adjudu Vechi şi Burcioaia sunt situate pe culoarul Roman—Adjud al râului Siret, mai precis în Câmpia 

Siretului în zona unde se întâlnesc şi se învecinează cu Subcarpaţii Tazlăului (culmea Pietricica), 

depresiunea Zăbrăuţi, Câmpia Râmnicului şi Colinele Tutovei. 

 Întreaga zonă este tributară deci  văilor celor două râuri care străbat regiunea, Siretul, care în 

această zonă îşi schimbă brusc direcţia din N-E în N-S şi Trotuşul ce adună apele din Subcarpaţii 

Moldovei. 

 Aceste ape au creat un relief tânăr cunoscut în literatura de specialitate ca terasele Siretului în 

zona Adjud. 

 Apariţia teraselor în zona Adjudului sunt consecinţele împingerii râurilor ce coboară din Carpaţi 

şi Subcarpaţi asupra râului Siret cât şi a înclinării platformei Moldoveneşti spre S-E astfel încât acesta 

are tendinţa de deplasare spre est (E ), manifestându-se prin distrugerea malului stâng şi formând pe 

partea dreaptă terasele amintite, de aici rezultând şi aspectul îmbătrânit al râului cu multe meandre. 

 În această zonă s-au identificat următoarele unităţi morfologice: 

• lunca inundabilă a râurilor Siret şi Trotuș; 

• terasa inferioară locală joasă a Siretului şi Trotușului (con de injecţie); 

• terasa inferioară; 

• terasa medie; 

• terasa înaltă. 

 Lunca inundabilă apare în continuarea albiei majore a râului Siret, care la viituri ale râului este 

inundabilă, diferenţa de cotă dintre această formaţiune şi albia  minoră fiind în general de câţiva metri  

(2 m). Legătura acesteia cu terasa inferioară şi medie se face prin intermediul unor versanţi abrupţi 

(maluri) ce depăşesc în dreptul localităţii Şişcani 10-12 m, la Adjudu Vechi scade la  8 - 10 m, de unde 

în aval spre Burcioaia trecerea să se facă lent aproape pe nesimţite. 

                                                             
17  Informațiile privind geologia subsolului au fost preluate din Memoriul General al Planului Urbanistic 
General, elaborat de ARHIGRAFIC SRL Focșani,  
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 Această formaţiune are o altitudine ce variază de la 92 m în nord (Şişcani) la cca. 81 m la 

confluenţa râului Trotuş cu Siretul,  deci se întinde pe distanţa de cca. 10-12km, paralel cu cursul 

meandrat al Siretului, panta terenului fiind de aproximativ 1%.  

 Întreaga suprafaţă a acestei formaţiuni are destinaţie în general  agricolă fiind acoperită de 

vegetaţie specifică (păduri de plop ). 

 

 Terasa inferioară joasă - se dezvoltă numai în partea de sud a Adjudului, începând de la podul 

de cale ferată de peste Trotuş şi urmărind o linie convenţională paralelă cu curba de nivel de 90 m, 

trecând pe lângă schela de extracţie Burcioaia, ocolind localitatea Burcioaia şi făcând legătura în partea 

de sud cu Lunca Trotuşului. 

 Pe această formaţiune s-a dezvoltat localitatea Burcioaia care este limitată la nord de valea cu 

acelaşi nume iar la sud de valea Ghilităreni, între cele două dezvoltându-se un con de dejecţie al 

depunerilor Siretului şi Trotuşului în decursul timpului. 

 

 Terasa inferioară - se dezvoltă la sud de Adjudu Vechi, între cotele 100 m şi 95 m învecinându-

se în partea de est cu Lunca Siretului ( 90 m ) sub o pantă de aproximativ 10% până în dreptul staţiei de 

sortare după care se îndreaptă spre sud sub o linie destul de sinuoasă până în lunca râului Trotuş, mult 

spre vest. 

 Ca limită superioară se apropie de limita SC VRANCART SA Adjud făcând în aval o formă de 

peninsulă spre calea ferată Focşani - Adjud şi vatra municipiului, pe lângă staţia de epurare, ieşind în 

afara municipiului, la sud de cimitirul evreiesc şi poligonul de tragere. 

 Această formaţiune în formă de semicerc (evantai) este străbătută  de numeroase fire de vale 

care drenează apele pluviale de pe platforma municipiului, spre râurile Trotuş în sud  şi Siret în est. 

 Terasa medie este reprezentativă şi apare şi se dezvoltă în zona începând de la Şişcani (cota 105 

m) şi până la sud (cota 100 m) spre terasa inferioară. 

 Pe această terasă s-au dezvoltat localităţile Şişcani, Adjudu Vechi şi municipiul Adjud, lăţimea 

acestei terase variind între 2- 4 km iar trecerea spre terasa înaltă făcându-se în afara perimetrului 

localităţii, acolo unde apar numeroase movile ale căror cote variază între 110 – 118 m precum şi dealul 

Dumbrava (170 m) toate situate în partea de NV a zonei.  

 Terasa înaltă se dezvoltă în nord-vestul localităţilor componente ale municipiului Adjud şi are o 

altitudine medie de 105 - 115 m, limita ei inferioară fiind situată în extravilan. 
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 Consideraţiuni geologice 

 Cele mai vechi formaţiuni geologice care apar în zona municipiului Adjud sunt cele neogene şi 

cuaternare. 

 Formaţiunile neogene prezente în zonă sunt cele aparţinând tortonianului şi se dezvoltă pe o 

adâncime de 40-80 m şi este reprezentat prin gresii, marne, calcare anhidrit cu Spiralis peste care sunt 

aşezate transgresiv formaţiunile sarmațianului, care depăşesc ca grosime 1200 m şi sunt reprezentate 

prin calcare, marne, gresii calcaroase, marne nisipoase, nisipuri. 

 În continuarea stratigrafică, aceste formaţiuni sunt acoperite de faciesuri reprezentând 

pliocenul, respectiv pliocenul inferior care este foarte bine dezvoltat la marginea colinelor 

subcarpatice şi este reprezentat prin stratele de Cândești ce eflorează pe văile afluente ale Siretului 

(Trotuș, Zăbrăuți) formând o serie de 400-500 m grosime de pietrişuri cu elemente cuprinse între 

2-20 cm foarte rar cimentate, depuse în bancuri groase separate prin strate subţiri de nisipuri 

grosiere cu şuviţe de argilă. 

 Pleistocenul mediu este reprezentat prin depozitele terasei vechi ce se dezvoltă pe malul 

drept al râului Siret, ale cărui depozite sunt alcătuite din bolovănişuri, pietrişuri şi nisipuri cu 

grosime de 5-20 cm. 

 Ținând seama de raporturile geologice constatate în bazinul mijlociu şi inferior al văii 

Siret, depozitele terasei vechi sunt atribuite părţii superioare a pleistocenului mediu. 

 Holocenul inferior este reprezentat prin depozitele aluvionare ale terasei inferioare (joase) 

respectiv prin pietrişuri cu nisipuri a căror grosimi variază între 5-15 m. 

 Holocenului superior i s-au atribuit aluviunile recente din lunca Siretului şi albia majoră, 

care sunt reprezentate de nisipuri cu pietrişuri. 

 

 Consideraţiuni geotehnice 

 

 Pentru cunoaşterea stratificaţiei terenului de fundare şi a posibilităţilor de mobilare a suprafeţei 

s-au consultat studiile geotehnice executate în zonă de către I.S.P.I.F. Bucureşti, I.S.C.A.S Bucureşti, 

Institutul de Proiectări Bacău, Galaţi, Vrancea pe bază de foraje, în general pe terasa medie şi inferioară 

şi izolat în restul teritoriului. Stratificaţia în perimetru are în general aceeaşi geneză, adică a fost creată 

de influenţa permanentă a râului Siret şi Trotuş datorită aceloraşi fenomene de eroziune a rocilor din 

fundament şi redepunerea acestora, modelându-se terasele la diferite intervale. 
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 Ceea ce diferă în stratificaţie este grosimea şi constituţia sedimentelor recente în funcţie de 

ordinea cronologică a teraselor la formare, respectiv de la terasa înaltă la lunca şi albia majoră a 

celor mai recente formaţiuni. 

 Pe aceste considerente stratigrafice, terenul de fundare poate fi caracterizat astfel: 

            a)  în suprafaţă, pe grosimi cuprinse între 0,50 m - 6,60 m apare un strat vegetal cafeniu 

care pe unele zone ale municipiului  a fost decopertat datorită lucrărilor de construcţii iar în alte 

zone, în special pe terasa inferioară, lipseşte în totalitate, în special acolo unde s-au efectuat 

decopertări pentru extragerea industrială a balastului. 

           b)  sub stratul de sol vegetal, pe întreaga suprafaţă  a terenului, se află un strat de argilă 

cafenie, prăfoasă (uneori praf argilos) cu zone calcaroase, plastic vârtoase, a cărei grosime este 

cuprinsă între 5,0 m şi 6,0 m pe terasa înaltă şi medie şi 1,80 m-2,0 m pe terasa inferioară (baza 

stratului 98-100 m). 

 Este de menţionat că în municipiul Adjud, cu ocazia lucrărilor de construire a blocurilor de 

locuinţe (zonă centrală), acest strat efilează mult iar stratul de nisip cu pietriş apărând mult la 

suprafaţă (probabil un vechi meandru al râului Siret) astfel încât a fost necesar să se folosească 

perne de balast sub blocuri pentru a nu se funda pe strate cu caracteristici geotehnice diferite. 

         c)  în continuarea stratigrafică până la adâncimea de 91,0 m - 93,0 m se dezvoltă un strat de 

pietriş cu bolovăniş şi nisip galben a cărui grosime variază atât granulometric cât şi ca grosime, în 

sensul că uneori se continuă direct cu un strat de nisip mic - mare (cota 89,0 m) sau cu o argilă cu 

concreţiuni calcaroase  sau cu o argilă cu concreţiuni calcaroase. 

         d)  sub stratul de pietriş cu bolovăniş şi până la adâncimea de 87,0 m - 89,0 m se găseşte un 

strat argilos cafeniu, uneori galben plastic vârtos. 

         e)  sub cota de 87,0 m şi până la adâncimea de 81 m se dezvoltă un strat de praf argilos - 

praf nisipos cu rare elemente de pietriş în bază. 

         f)  roca de bază a fundamentului geologic apare sub denumirea de rocă menimorfică şi este 

reprezentată prin marnă tare de culoare vineţie, local cu concreţiuni calcaroase, a cărei bază 

coboară până la cota (aproximativ) 75,0 m (25 m de la suprafaţa terenului). 

 

 Posibilităţi de apreciere a sensibilităţii la lichefiere 

 

 Lichefierea este fenomenul de scădere bruscă a rezistenţei la forfecare a unui pământ necoeziv 

care produce o transformare bruscă a materialului respectiv într-o masă fluidă şi este provocată o 



   BENEFICIAR:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD 

                                           RAPORT DE MEDIU - „ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ADJUD”   

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                               Pagina  89  

prăbuşire a structurii datorată unui şoc sau altui tip de solicitare, fiind însoţită de creşterea bruscă a 

presiunii apei din pori. 

 Fenomenul de lichefiere este caracteristic pentru pământurile necoezive saturate, solicitate 

în condiţii care nu comportă variaţii de volum, când migraţia apei este nesemnificativă. 

 Se disting două tipuri de lichefiere esenţial diferite: 

         - lichefiere propriu-zisă caracteristică nisipurilor afânate care constă din pierderea unei mari 

părţi din rezistenţa la forfecare în urma creşterii presiunii apei din pori, prin încercări monoton 

crescătoare sau ciclice; 

        - lichefiere ciclică posibilă teoretic la orice stare de îndesare a pământurilor necoezive, care 

constă dintr-o cedare progresivă prin cumularea deformaţiilor ce se produc în timpul solicitărilor 

ciclice ca urmare a creşterii periodice a presiunii apei din pori şi deci a scăderii (până la zero) a 

rezistenţei la forfecare. 

 Factorii care condiţionează lichefierea propriu zisă sunt: 

                     - compoziţia granulometrică 

                     - starea de îndesare 

                     - starea de eforturi 

                     - starea de saturare 

 Din studierea materialelor documentare existente se poate concluziona că niciun studiu 

geotehnic executat pe raza municipiului Adjud nu a testat posibilitatea lichefierii pământurilor 

necoezive şi nu au executat încercări în situ şi de laborator care să caracterizeze această 

proprietate. Singurul criteriu care apare în toate studiile geotehnice efectuate este criteriul 

granulometric, în acest sens, din studierea a peste 150 de curbe granulometrice din foraje 

executate pe platforma SC VRANCART S.A.  rezultă că între adâncimile de 5,0 m şi 9,0 m 

terenul este uşor lichefiabil iar între  12,0 m şi 15,0 m este lichefiabil. 

 Lipsa unor încercări mai concrete conduce la necesitatea recomandării unor teste asupra 

nisipurilor din terenul de fundare al municipiului Adjud care până la această dată pot fi 

considerate susceptibile de lichefiere în general pe terasa inferioară şi în zona de luncă. 

 Pentru lucrările de investiţii se recomandă întocmirea de studii geotehnice pe bază de  

foraje şi încercări de laborator care să execute toată gama de încercări de laborator sau în situ 

recomandate de normative care să stabilească pericolul de lichefiere pe baza potenţialului de 

lichefiere, cunoscut fiind faptul că aceste pericole devin efective atunci când  potenţialul depăşeşte 

valorile de ordinul 5 - 10. 



   BENEFICIAR:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD 

                                           RAPORT DE MEDIU - „ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ADJUD”   

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                               Pagina  90  

 

 2.1.6. BIODIVERSITATEA18 

 

Teritoriul administrativ al municipiului Adjud se suprapune parțial Ariei de Protecție Specială 

Avifaunistică ROSPA0071 „Lunca Siretului Inferior” și Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0162 

„Lunca Siretului Inferior”, în consecință, Planul Urbanistic General al municipiului Adjud intră sub 

incidența articolului 28 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 Suprafața ocupată de ariile naturale protejate de interes comunitar este evidențiată în planșa 

„Reglementări”  din Planul Urbanistic General actualizat 2016 și se regăsește in tabelul de mai jos: 

 

Siturile Natura 2000 identificate la nivelul municipiului Adjud si suprafețele ocupate de acestea 

Plan  propus Suprafața teritoriului 
administrativ aflat pe 

teritoriul ariilor naturale 
protejate de interes 

comunitar 

Suprafața intravilanului 
propus aflat pe teritoriul 

ariilor naturale protejate de 
interes comunitar 

Reactualizare Plan 
Urbanistic General   al 
municipiului Adjud,  județul  
Vrancea 

1735,51 ha 108,65 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Concluziile studiului de evaluare adecvată, acceptate de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea prin 
adresa nr. 4112/27.05.2015, sunt incluse în prezentul capitol. 
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2.1.6.1 ARIA DE PROTECȚIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0071 „LUNCA SIRETULUI 
INFERIOR” 

Aria de Protecție Specială Avifaunistică - Lunca Siretului Inferior a fost declarată prin 

Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție avifaunistică ca parte 

integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.  

Conform formularului standard Natura 2000, zona a fost declarată arie de protecţie specială 

avifaunistică ca urmare a identificării unui număr de 22 specii de păsări enumerate în anexa I a 

Directivei Consiliului European 79/409/CE – Directiva Păsări și a unui număr de 25 de specii de păsări 

cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului European 79/409/CE. Majoritatea 

acestor specii sunt dependente strict de habitate acvatice și/sau palustre. 

Situl Lunca Siretului Inferior ROSPA 0071 se întinde pe o suprafață de 36.492 ha, fiind situat 

atât în regiunile biogeografice continentală și stepică. Altitudinea minimă de pe raza  sitului este de 33 

m, iar cea maximă este de 302 m.  

Coordonatele sitului Suprafața 
sitului(ha) 

Altitudine (m) Regiunea biogeografică 

Latitudine Longitudine Min. Max. Med. alpină, 
panonică, 
pontică 

continentală,  
stepică 

N 450 52‘ 42” E 270 17‘ 6” 36.492 0 302 33 - x 
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Limitele Ariei de Protecție Specială AvifaunisticăROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 
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Unitățile administrativ teritoriale în care este localizat situl şi suprafața unității administrativ 

teritoriale cuprinsă în sit (în procente): 

• Judeţul Brăila:  Măxineni (4%), Siliştea (4%), Vădeni (5%); 

• Judeţul Vrancea: Adjud (31%), Biliești (35%), Garoafa (18%), Homocea (18%), Mărășești 

(16%), Năneşti (10%), Ploscuţeni (30%), Pufești (17%), Rugineşti (4%), Suraia (21%), 

Vânători (12%), Vulturu (6%); 

• Judeţul Galați: Brăniştea (58%), Cosmeşti (28%), Fundeni (79%), Independenţa (46%), Iveşti 

(4%), Lieşti (5%), Movileni (30%), Nămoloasa (40%), Nicoreşti (15%), Piscu (33%), Poiana 

(39%), Schela (2%), Slobozia Conachi (<1%), Şendreni (3%), Tudor Vladimirescu (59%), 

Umbrăreşti (15%). 

Ponderea suprafeței sitului Natura 2000 Lunca Siretului Inferior ROSPA 0071 în cadrul unităților 

administrativ teritoriale este prezentată în figura de mai jos. 

 
Ponderea suprafeței SPA în cadrul unităților administrativ teritoriale 

 
Clasele de habitate prezente în interiorul ROSPA0071 

Cod % CLC Clase de habitate 

    
N04 2 331 Plaje de nisip 
N06 3 511, 512 Râuri, lacuri 
N06 17 511, 512 Râuri, lacuri 
N07 4 411,412 Mlaștini, turb ării 
N09 4 321 Pajişti naturale, stepe 
N12 36 211 – 213 Culturi (teren arabil) 
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Acesta arie protejată, găzduiește efective ale unor specii de păsări protejate. Conform datelor 

oficiale avem următoarele categorii: 

a) specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 

 
 

Cod 

 

 

Specie 

 

Rezidenta 

 

Cuibărit 

 

Iernat 

 

Pasaj 

 

A229 Alcedo atthis  15-25 p   

A029 Ardea purpurea  5-12 p   

A024 Ardeola ralloides  5-10 p   

A060 Aythya nyroca  20-25 p  100-150 i 

A196 Chlidonias hybridus  80-100 p  380-450 i 

A197 Chlidonias niger  5-10 p   

A031 Ciconia ciconia    300-500 i 

A081 Circus aeruginosus  6-12 p   

A038 Cygnus cygnus   4-10 i  

A027 Egretta alba  15-30 p  50-160 i 

A026 Egretta garzetta  20-45 p  80-180 i 

A189 Gelochelidon nilotica    5-10 i 

A135 Glareola pratincola    10-14 i 

A022 Ixobrychus minutus  10-15 p   

A338 Lanius collurio  15-25 p   

A339 Lanius minor  20-35 p   

A177 Larus minutus    20-35 i 

A023 Nycticorax nycticorax  20-30 p   

N14 7 231 Pășuni 
N16 22 311 Păduri de foioase 
N26 8 324 Habitate de păduri (păduri în tranzi ție) 
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A019 Pelecanus onocrotalus    60-75 i 

A034 Platalea leucorodia  5-20 p   

A132 Recurvirostra avosetta  5-12 p  25-30 i 

A193 Sterna hirundo  3-5 p  30-50 i 

 
 
b) specii cuibăritoare 
 
c) specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare (Bonn) 
 
Din punct de vedere zoogeografic avifauna identificată în sectorul analizat aparține la șapte 

categorii zoogeografice, fiind dominante speciile europene (45 %), urmate de speciile cu răspândire 

transpalearctică (24 %), specii de origine siberiană (12 %), specii de origine mongolă (9 %) şi specii de 

origine mediteraneană (8 %) din  numărul total de specii identificate. Speciile cu origine arctică sau 

chineza reprezintă câte 1 % din numărul speciilor identificate. 

Din punct de vedere fenologic cele mai numeroase sunt speciile oaspeți de vară (57 de specii), 

care reprezintă 40% din numărul total de specii identificate; urmate de speciile sedentare (36 de specii) 

reprezentând 26 % din numărul de specii; speciile de pasaj (24 de specii) reprezentând 17 % şi speciile 

oaspeți de iarnă (22 specii) reprezentând 16 % din totalul de specii. 

Procentul mare de oaspeți de vară denotă faptul că zona cercetată oferă condiții bune din punct 

de vedere trofic pentru numeroase specii de păsări, oaspeți de vară şi specii sedentare care cuibăresc 

aici. Zăvoaiele din Lunca Siretului oferă astfel condiții optime de reproducere pentru numeroase specii 

de paseriforme. 

Prezintă de asemenea importantă speciile de pasaj, care deși nu sunt însemnate sub aspect 

numeric (22 specii) sunt deosebite prin statul de conservare pe care îl au. 

 
Alte caracteristici ale sitului 

Zona de protecție specială avifaunistică „Lunca Siretului Inferior” este o zonă de subsidență cu 

altitudini reduse (aprox. 5m). Se întâlnesc păduri de luncă. Flora de luncă joasă inundabilă este intens 

reprezentată de asociații vegetale specifice din genurile Pragmites, Tyche, Nimphoides, Scirpus si 

altele. Este o zonă aflată în calea migrației numeroaselor specii de păsări acvatice: ardeide (Ardeola 

ralloides, Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea); treskiornitide (Plegadis falcinellus, Platalea 

leucorodia); anatide (Cygnus olor, Anser anser, Anas querquedula, Anas clypeata, Aythya ferina, 
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Aythya nyroca); ralide (Gallinula chloropus, Fulica atra); charidriiforme (Himantopus himantopus, 

Recurvirostra avosetta, Vanellus vanellus, Limosa limosa, Tringa  totanus, Tringa ochropus); laride 

(Larus ridibundus); sternide (Sterna hirundo, Chlidonias hybridus); hirundinide (Riparia riparia, 

Hirundo rustica); sylviide (Acrocephalus sp.) s.a. 

 

Vulnerabilitate 

Activități antropice cu impact negativ asupra ecosistemului: pășunat, pescuit, vânătoare, 

extragere de nisip și pietriș, poluarea apei. 

 
Importan ța sitului în perioada de migrație pentru speciile de păsări 

 
Situl amplasat în apropierea marelui drum de migraţie est-elbic parcurs de foarte multe păsări în 

timpul migraţiilor, oferă prin habitatele sale caracterizate de un grad mare de naturalitate locuri ideale 

pentru un număr mare de specii în vederea hrănirii şi odihnei. Marea majoritate a acestora sunt 

acvatice. Situl îndeplineşte cerinţele de habitat pentru cuibărit ale unui număr de 16 specii de interes 

comunitar pentru conservare, dintre care se remarcă prin populaţii mari chirighiţa cu obraz alb, egreta 

mică şi raţa roşie. Efective numeroase sunt atinse în timpul migraţiilor de barza albă, chirighiţa cu 

obraz alb, egreta mare şi egreta mică. În total situl adăposteşte populaţiile unui număr de 22 de specii 

de păsări protejate în Uniunea Europeană. La acestea se adaugă şi cele care nu au acest statut de 

protecţie dar fac deplasări de migraţie, situl oferind condiţii de reproducere, iernare sau de hrănire şi 

odihnă în timpul pasajelor. 

Cu toate că România este străbătută de o serie de drumuri importante de pasaj şi oferă 

păsărilor migratoare  câteva regiuni de repaus ideale, cum sunt Câmpia de Vest, regiunea inundabilă a 

Dunării şi mai ales Delta Dunării, fenomenul migrației păsărilor este relativ puţin studiat.  

Partea vestică a țării, Câmpia Banatului a fost studiată din punctul de vedere al migrației 

păsărilor, încă de pe la 1880, când Almasy a observat un drum de migrație care vine din depresiunea 

Peninsulei Balcanice, din Bosfor, peste valea Mariţei, Câmpia Sofiei, Struma, Vardar, Morava, până în 

lunca Dunării şi de acolo peste Câmpia Banatului. Acest drum a fost apoi studiat de Linţia, care a 

constatat că el se continuă ca o ramificație a drumului est-elbic între valea Tisei şi poalele Munților 

Bihor, peste ținutul muntos al Maramureșului, până în Câmpia Ucrainiană, unde după toate 

probabilitățile se unește cu drumul pontic. Acest drum este frecventat de gâște mari şi gârlițe, cocori, 

rațe mari şi mici, prepelițe şi turturele. Prezența în zona Salonta-Cefa a gâştii de semănătură, a 
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demonstrat că acest drum are o ramificație puternică spre Câmpia Ungară, unde se unește cu drumul 

est-elbic, cel mai important drum de migrație din Ungaria. Acest drum se numește drumul panono-

bulgar. Cocorii care trec prin Banat nu urmează acest drum, ci se îndreaptă spre drumul adriatico-

tunisian. 

În partea estică a României, s-a constatat că există o serie de drumuri de pasaj care, din 

direcția nord-vest, vest-nord şi nord-est vin în front larg sau în drum îngust, concentrându-se ca o 

pâlnie uriașă în Delta Dunării, de unde se continuă spre Bosfor, răspândindu-se apoi din nou spre Asia 

şi Africa. 

 
MIGRA ŢIA DE TOAMN Ă 

Drumul est-elbic, adică ramura nordică a acestui drum înconjoară Carpații prin valea Tisei, 

peste Munții Maramureșului şi se îndreaptă spre sud-est, pe lângă Carpații Orientali, deasupra Văii 

Siretului şi Prutului, până în Delta Dunării. Acest drum este frecventat de berze, gâște, gârlițe, rațe, 

păsări răpitoare, prepelițe, turturele şi cocori. 

Drumul pontic, vechiul drum al lui Menzbier (1895), constatat şi de Almasy (1898), în Deltă, 

vine din nord, nord-est, aducând păsările din Europa central-nordică şi din vestul Rusiei. Acest drum 

este frecventat de gâște, gârlițe, rațe, cocori, berze, grauri, porumbei, prepelițe, etc. 

Drumul sarmatic, vine din sud-vestul Rusiei, până peste Bosfor, în Asia Mică. Acest drum se 

suprapune peste drumul Bosfor-Suez identificat de Lucanus. Este frecventat de Laridae, limicole, gâște, 

rațe, cocori, pelicani, etc. 

Drumul carpatic, vine din regiunea Carpaților, peste Valea Ialomiței, munții Dobrogei, până 

în Lunca Ciamurlia, Jurilofca, şi este frecventat mai ales de paseriforme, pasări răpitoare, porumbei şi 

potârnichi. 

Drumul pe țărmul Mării Negre, o ramificație a drumului sarmatic, frecventat mai ales de 

Laride, limicole şi pelicani. 

Drumul sitarilor , care vine din N-E spre S-V, în front larg, se răspândește de la Luncaviţa 

până spre Pădurea Letea din Delta Dunării. 

Primele trei din drumurile menționate sunt drumuri principale, iar ultimele trei sunt drumuri 

secundare, de importantă locală. 
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MIGRA ŢIA DE PRIM ĂVARĂ 

Primăvara drumurile prin Deltă se schimbă în sensul că drumul sarmatic se concentrează mai 

mult spre țărmul Mării Negre şi peste Marea Neagră (Insula Șerpilor, Crimeea), fără însă a pierde şi 

ramura care trece prin Republica Moldova, iar drumul sitarilor lipsește cu desăvârșire. In Deltă nu 

sosesc sitari primăvara. Celelalte drumuri de migrațiune sunt în general identice cu cele de toamnă. 

 

Căile de migrație de toamnă din România: 1 – ramura nordică a drumului est-elbic, frecventat şi de 
berze; 1a – ramura nordică a acestui drum; 2 – drumul pariosio-bulgar; 2a – drumul berzelor prin Transilvania; 3 
– drumul trecătorii Oltului, frecventat şi de berze; 4 – drumul pontic; 5 – drumul carpatic; 6 – drumul sarmatic; 7 

– drumul prepelițelor şi turturelelor; 8 – drumul sitarilor; (după Rudescu 1958). 
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Căile de migrație de primăvară din România: 1 – drumul ponto-bulgar; 2 – drumul trecătorii Oltului, 

frecventat în special de sitari; 3 – drumul est-elbic; 4 – drumul pontic; 5 – drumul sarmatic; 6 – drumul Jiu-
Strei. (după Rudescu 1958). 

 
 

2.1.6.2. SITUL DE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ  ROSCI0162  LUNCA SIRETULUI INFERIOR 

 
Situl de Interes Comunitar Lunca Siretului Inferior a fost desemnat prin Ordinul ministrului 

mediului si pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinul ministrului mediului si dezvoltării 

durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta 

comunitara, ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.  

Codul sitului este ROSCI0162, iar suprafața lui este de 25.081 ha. Coordonatele conform 

formularului standard sunt Latitudine N 45°46`22″ Longitudine E 27º20´33″.  

Conform formularului standard Natura 2000 situl a fost declarat pentru 7 habitate de interes 

comunitar și pentru 19 specii de interes comunitar (2 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni și 

reptile, 11 specii de pești și 2 specii de nevertebrate). 

ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior se suprapune următoarelor unități administrativ 

teritoriale: 

Judeţul Brăila: 7% 

Judeţul Vrancea: 42% 

Județul Galați: 49% 
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Județul Bacău: 2 % 

 
 

Limitele Situl de Importan ță Comunitară  ROSCI0162  Lunca Siretului Inferior 
 

 

Situl este localizat în două regiuni biogeografice și anume continentală și stepică, între 47 și 

302 m altitudine. Habitatele sunt variate începând de la plaje de nisip până la ecosisteme forestiere. La 

nivelul sitului se întâlnesc următoarele clase de habitate: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod % CLC Clase de habitate 

N04 4 331 Plaje de nisip 
N06 25 511, 512 Râuri, lacuri 
N06 12 511, 512 Râuri, lacuri 
N07 5 411,412 Mlaștini, turbării 
N09 5 321 Pajiști naturale, stepe 
N12 8 211 – 213 Culturi (teren arabil) 
N14 8 231 Pășuni 
N16 34 311 Păduri de foioase 
N26 11 324 Habitate de păduri (păduri în tranziție) 
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Habitatele de interes comunitar enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 92/43/CEE care 

sunt declarate în Formularul Standard al SCI Lunca Siretului Inferior: 

 
Cod  Denumire habitat  Acoperire sit 

(%) 
Stare de 
conservare   

3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu 
vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion 

20 C 

6440 Pajiști aluviale din Cnidion dubii 5 C 
91FO Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, 

Fraxinus excelsior sau Fraxinus  angustifolia, din lungul 
marilor râuri (Ulmenion minoris) 

0,5 B 

3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri 
și Bidention 

0,5 B 

92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba 9 B 
92IO* Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 0,2 B 
91EO* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
0,3 B 

 
Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE  

• Spermophilus citellus   

• Lutra lutra 

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului  92/43/CEE  

• Emys orbicularis  

• Triturus cristatus 

• Bombina bombina  

Specii de pești enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE  

• Aspius aspius 

• Cobitis taenia  

• Gobio kessleri  

• Gobio albipinnatus 

• Gymnocephalus schraetzer 

• Misgurnus fosilis 

• Pelecus cultratus 

• Rhodeus sericeus amarus 

• Sabanejewia aurata 

• Zingel streber 

• Zingel zingel 
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Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE  

• Lucanus cervus 

• Vertigo angustior 

Alte caracteristici ale sitului: 

Situl Lunca Siretului Inferior cuprinde albia majoră a râului în aval de Adjudul Vechi și 

Homocea, până în amonte de Municipiul Galați, la care se adaugă mici porțiuni de terasă (de ex. trupul 

de pădure Hanu Conachi),  precum și partea inferioară a luncii unor afluenți ai Siretului (ex. râul 

Trotuș, în aval de Urechești, Râmnicu Sărat, Suha, Bârlădel, Buzău). Situl se întinde pe teritoriul 

județelor Bacău (porțiunea superioară a  sitului situată pe Râul Trotuș), Vrancea, Buzău, Brăila și 

Galați. Principalele clase de habitate identificate în sit sunt: Ape dulci continentale (stătătoare, 

curgătoare) - 45 %; Pajiști seminaturale umede, preerii mezofile - 18%; Culturi cerealiere extensive - 

5%; Alte terenuri arabile - 5 %; Păduri caducifoliate - 25 %; Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, 

căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)- 2%. Situl este localizat preponderent 

în lunca inundabilă a Siretului, o lunca joasă, cu relief predominant plan, tânăr, format din depuneri 

aluviale. Local apar grinduri, japse, privaluri, depresiuni. Altitudinea variază de la 5 m, în partea 

inferioară a sitului, la cca. 300 m în partea superioara a sitului, pe Râul Trotuș. Substratul geologic este 

reprezentat de argile, nisipuri și chiar pietrișuri în partea superioară, de vârsta  cuaternară, care se 

prezintă sub formă de straturi suprapuse orizontal. Rețeaua hidrologică este reprezentată de Râul Siret 

și de afluenții acestuia. Regimul hidrologic al râului se caracterizează prin revărsări periodice, în 

principal în lunile februarie-martie, aprilie-iunie și noiembrie. Aceste revărsări au influență directă 

asupra vegetației forestiere. În zona de terasă, regimul hidrologic al râului nu influențează vegetația 

forestieră. Climatul variază dinspre amonte înspre aval, fiind caracteristic etajului colinar în partea 

superioară a sitului și stepei, în partea mijlocie și inferioară a sitului. Solurile sunt preponderent soluri 

aluviale (aluviosol), iar pe terase apar molisoluri (cernoziomuri). 

Calitate și importanță: 

Sit important pentru speciile de pești reofili, reprezentând o porțiune de râu relativ puțin 

afectată de activități antropice. 

Vulnerabilitate: 

Fenomenul de uscare a arboretelor de vârstă mare este prezent din ce în ce mai frecvent, ca 

urmare a scăderii nivelului apelor freatice din albia majoră. Apropierea localităților, accesibilitatea 

ușoară a pădurilor pe întreg perimetrul, nevoia de lemn de foc care generează tăieri ilegale, extinderea 

și promovarea arboretelor din salcâm, plopi euroamericani și alte specii forestiere alohtone, pășunatul 
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în pădure, constituie principalele puncte sensibile ale agresiunii antropice. Extinderea domeniului 

construibil al localităților limitrofe sitului în zona de luncă, diversificarea proprietății asupra terenurilor 

din sit, etc. constituie alte elemente de vulnerabilitate a sitului. 

 
2.1.6.3. PROGNOZA IMPACTULUI IMPLEMENTĂRII  PLANULUI PROPUS  ASUPRA ARIILOR 

NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

 

În vederea identificării tuturor efectelor posibile a fi exercitate de către  Planul Urbanistic 

General al municipiului Adjud  asupra mediului, este necesară inclusiv identificarea tuturor activităților 

specifice, astfel încât, în funcție de relația activitate – efect potențial exercitat să se poată identifica 

toată gama de impacturi asociate. Astfel că  au fost analizate următoarele tipuri de impact: 

o direct; 

o indirect; 

o pe termen scurt; 

o pe termen lung; 

o in perioada inițială;  

o în etapa de implementare; 

o în etapa de operare; 

o rezidual; 

o cumulativ 
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• Impactul direct și indirect a planului propus 

 
Având in vedere specificul prezentului plan, considerăm că nu există nici un impact 

direct asociat acestei inițiative, deoarece nu presupune activități directe, în perimetrul propus, ci 

doar inițiative legislative  si documentații de aprobare, care nu exercită nici un impact direct 

asupra siturilor NATURA 2000 ROSCI Lunca Siretului Inferior și ROSPA Lunca Siretului 

Inferior. 

Totuși, datorită faptului că odată aprobat si implementat, vor avea loc o serie de 

modificări ce presupun investiții în vederea dezvoltării municipiului Adjud, considerăm că 

prezentul plan poate genera un impact indirect asupra siturilor de interes comunitar, motiv pentru 

care este necesară evaluarea impactului acestor propuneri. Datorită faptului că aceste propuneri 

sunt doar generale, fără a fi tratate individual și în detaliu, evaluarea impactului asociat fiecărei 

categorii de propunere de dezvoltare dorită, va trebui să se efectueze în momentul în care se va 

decide implementarea lor, si toate detaliile legate de implementare sunt cunoscute.  

La momentul de față, aceste propuneri de dezvoltare pot fi evaluate doar din prisma 

poziționării lor față de ROSCI Lunca Siretului Inferior și ROSPA Lunca Siretului Inferior, 

asupra căruia  pot exercita un impact negativ. Astfel, în funcție de localizarea si specificului 

propunerilor făcute, ele pot exercita un impact negativ/ neutru/ pozitiv asupra siturilor de interes 

comunitar. 

 

• Impact pe termen lung sau scurt 

 
Se consideră că impactul pe termen scurt va apărea în fazele de implementarea a 

obiectivelor planului propus iar impactul pe termen lung este caracterizat de impactul generat in 

perioada de operare.   

 

• Impact  în faza de implementare, operare și dezafectare a planului 

 
În faza de implementare a planului, impactul  va fi exercitat asupra habitatelor unde se 

vor efectua lucrările de construcție și/sau amenajare a investițiilor propuse prin PUG.  Impactul 

în faza de implementare este posibil a  fi negativ nesemnificativ datorită prezenței în principal a 

habitatelor puternic antropizate. 
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În faza de operare acesta va fi prezent doar  ca urmare a prezenței investițiilor ce vor 

înlocui definitiv habitatele  inițiale. Impactul în faza de  operare este posibil a  fi neutru și/sau 

ușor pozitiv. 

În ceea ce privește faza de dezafectare, datorită duratei  mari de viața a amenajărilor 

propuse, precum și a variabilității lor, nu se poate prognoza cu certitudine momentul acestei faze 

precum și particularitățile ei. Însă de obicei aceasta se desfășoară pe termen scurt, pe perioada 

dezafectării, astfel încât  impactul in această fază va fi localizat. 

  

• Impactul rezidual  

 
Noțiunea de  impact rezidual apare în legislație în Ordinul nr. 863/2003 al ministrului 

mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului metodologic privind  evaluarea adecvată a 

efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar. Noțiunea de  impact rezidual apare în legislație în Ordinul nr. 863/2003 al ministrului 

mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a 

efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar.   

Impactul asupra siturilor Natura 2000 Aria De Protecție Specială 

AvifaunisticăROSPA0071  și Situl de Importanță Comunitară  ROSCI0162  Lunca Siretului 

Inferior rezultat după aplicarea măsurilor de reducere a impactului recomandate în prezenta 

evaluare adecvată , este unul cumulativ nul deoarece: 

• Impactul asupra solului după aplicarea măsurilor de reducere a impactului. Impactul 

rezidual asupra factorului de mediu sol este nul.  

• Impactul asupra aerului. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului, impactul 

rezidual asupra factorului de mediu aer este nul.  

• Impactul asupra faunei acvatice. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului, 

impactul rezidual în ceea ce privește fauna acvatică este nul.  

• Impactul asupra faunei terestre. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului, 

impactul rezidual în ceea ce privește fauna terestră este nul.  

• Impactul asupra vegetației. După aplicarea măsurilor de reducere a impactului, impactul 

rezidual în ceea ce privește vegetația este  nul. 
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  Atât timp cat se  va urmări implementarea atât a legislației pentru protecția mediului, cat 

şi a masurilor  de diminuare a impactului asupra biodiversității, consideram ca nu va exista un 

impact negativ rezidual în urma implementării PUG a municipiului Adjud. 

• Impactul cumulativ 

 
În zona propusă pentru implementarea planului au fost identificate și alte proiecte  

avizate sau în curs de avizare care pot genera un impact cumulativ cu proiectul analizat, 

respectiv: 

• Proiect: „Creare parc in zona blocurilor ANL; Modernizare parc zona Gării, str. 

Siret; Modernizare spatii verzi pe aliniamentele DN2, DN11 si străzile 

orășenești"; 

• Proiect: „Crearea si modernizarea spatiilor publice urbane: străzi orășenești si 

trotuare Str. Constructorilor"; 

• Proiect: „Reabilitare si modernizare clădire existentă în vederea reutilizării pentru 

servicii sociale, dotarea acesteia cu echipamente de informare si comunicare -  

Centru Comunitar pentru persoane de vârsta a treia"; 

• Proiect: „Crearea si modernizarea spatiilor publice urbane: străzi orășenești si 

trotuare, strada Constructorilor"; 

• Proiect: „Extindere Centru de Asistenta pentru recuperarea tinerilor cu handicap 

CHARTA”; 

• Proiect: „Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului de specialitate al 

spitalului municipal Adjud”. 

Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibrații aferente tuturor  proiectelor 

enumerate anterior sunt tipice domeniului de activitate  şi sunt generate  de lucrările de 

construcție  si de transportul materialelor; 

 Toate acestea sunt generatoare de emisii de  zgomot și vibrații care pot induce o anumită 

stare de disconfort faunei din zonă. Impactul produs este negativ nesemnificativ.  

Cele mai sensibile specii la emisiile de zgomot  sunt păsările, însă ținând cont de faptul 

că  lucrările proiectate sunt temporare, considerăm că impactul este negativ nesemnificativ.  
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 Evaluarea semnificației impactului  s-a realizat pe baza următorilor indicatori-cheie 

cuantificabili 

Toate efectele potențiale asupra mediului, identificate pentru fiecare activitate care este 

supusă evaluării impactului, sunt analizate pentru a se determina valoarea impactului final. 

 
Indicatori-cheie cuantificabili ROSPA Lunca Siretului 

Inferior 
ROSCI Lunca Siretului 
Inferior 

Procentul din suprafața 
habitatului care va fi pierdut  

Procentul din suprafața totală a 
habitatelor specifice  speciilor de 
păsări care va fi pierdut prin 
implementarea PUG este sub 
1%, deci nesemnificativ. 

Procentul din suprafața totală a 
habitatelor de interes comunitar 
care va fi pierdut prin 
implementarea PUG  este 0%. 
 Procentul din suprafața totală a 
habitatelor existente in  sitului 
care va fi pierdut prin 
implementarea PUG  este sub 1 
%. 

Procentul care va fi pierdut din 
suprafețele habitatelor folosite 
pentru necesitățile de hrană, 
odihnă şi reproducere ale 
speciilor de interes comunitar 

Procentul din suprafețele 
habitatelor folosite pentru 
necesitățile de hrană, odihnă şi 
reproducere ale speciilor de 
interes comunitar care va fi 
pierdut prin implementarea PUG 
este sub 1%, deci nesemnificativ. 

Procentul din suprafețele 
habitatelor folosite pentru 
necesitățile de hrană, odihnă şi 
reproducere ale speciilor de 
interes comunitar care va fi 
pierdut prin implementarea PUG 
este sub 1%, deci nesemnificativ. 

Fragmentarea habitatelor de 
interes comunitar (exprimată în 
procente) 

În zona de studiu nu au fost 
identificate habitate de interes 
comunitar motiv pentru care 
valoarea procentuală a 
fragmentării acestora este 0%; 

În zona de studiu nu au fost 
identificate habitate de interes 
comunitar motiv pentru care 
valoarea procentuală a 
fragmentării acestora este 0%; 

Durata sau persistența 
fragmentării  

 Nu este cazul  Nu este cazul 

Durata sau persistența 
perturb ării speciilor de interes 
comunitar, distanța față de aria 
naturală protejată de interes 
comunitar 

Durata perturbării speciilor de 
interes comunitar afectate de 
implementarea proiectului 
coincide cu durata de 
implementarea a obiectivului 
planului propus. Perturbarea nu 
va fi continuă.  

Durata perturbării speciilor de 
interes comunitar afectate de 
implementarea proiectului 
coincide cu durata de 
implementarea a obiectivului 
planului propus. Perturbarea nu 
va fi continuă. 

Schimbările în densitatea 
populațiilor (nr. de 
indivizi/suprafa ță) 

Prin implementarea PUG se va 
modifica densitatea speciilor din 
zonă, dar nu prin mortalitate, ci 
prin deplasarea spre alte zone 
situate în imediata vecinătate. 

Prin implementarea PUG se va 
modifica densitatea speciilor din 
zonă, dar nu prin mortalitate, ci 
prin deplasarea spre alte zone 
situate în imediata vecinătate. 

Scara de timp pentru înlocuirea 
speciilor/habitatelor afectate de 
implementarea proiectului 
propus 

Prin implementarea planului 
propus nu se vor produce 
modificări semnificative asupra 
speciilor de floră și faună. 

Prin implementarea planului 
propus nu se vor produce 
modificări semnificative asupra 
speciilor de floră și faună. 

Indicatori chimici-cheie care 
pot determina modificări legate 
de resursele de apă sau de alte 
resurse naturale, care pot 

Nu se vor produce modificări ale 
funcțiilor ecologice ale ariei 
naturale protejate de interes 
comunitar. 

Nu se vor produce modificări ale 
funcțiilor ecologice ale ariei 
naturale protejate de interes 
comunitar. 
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determina modificarea 
Funcțiilor ecologice ale unei arii 
naturale protejate de interes 
comunitar 

  

 
Pentru o vizualizare foarte bună asupra impacturilor activităților antropice asupra 

mediului generate de activitățile de implementare a obiectivelor planului  analizat, de cele de 

exploatare și de dezafectare a acestuia s-au folosit metode matriceale.  

 
Impactul în faza de implementare a planului: 

Obiectiv Etapa de implementare  
Apă Aer Sol Biodiversitate 

Floră Pești și 
batracieni 

Avifaună Restul faunei 

PUG Adjud  0 - - - 0 - 0 

 
Impactul în faza de operare a planului: 

Obiectiv Etapa de operare  
Apă Aer Sol Biodiversitate 

Floră Pești și 
batracieni 

Avifaună Restul faunei 

 PUG Adjud + - 0 0 0 - 0 

 
Impactul în faza de dezafectare a planului: 

Obiectiv Etapa de dezafectare  
Apă Aer Sol Biodiversitate 

Floră Pești și  
batracieni 

Avifaună Restul faunei 

PUG Adjud  0 - + 0 0 - 0 

 
Legendă: 

 -  impact negativ nesemnificativ 
 0  impact neutru  

+  impact pozitiv nesemnificativ 
++  impact pozitiv semnificativ 

 

2.1.6.4. MĂSURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA SITURILOR NATURA 
2000 ROSPA ȘI ROSCI LUNCA SIRETULUI INFERIOR 

Prin implementarea planului nu se va afecta  integritatea siturilor  Natura 2000 

deoarece: 

- nu reduce suprafața habitatelor și speciilor de interes comunitar; 

- nu produce fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanță comunitară; 

- nu produce modificări ale dinamicii relațiilor dintre sol și apă sau floră și faună, care 

definesc structura și/ sau funcțiile ariei naturale protejate de interes comunitar; 
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- nu influențează negativ factorii care determină menținerea stării favorabile de conservare 

a ariei naturale protejate de interes comunitar; 

Avându-se în vedere ca planul propus se suprapune parțial cu Aria de protecție specială 

avifaunistică Lunca Siretului Inferior și Situl de Importanță Comunitară  ROSCI0162  Lunca 

Siretului Inferior, se propun aplicarea unor măsuri pentru minimizarea impactului. Acestea sunt: 

 Masuri cu caracter general de reducere a impactului la nivelul ariilor naturale 

protejate  

•  respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobata 

prin Legea 49/20011, precum si prevederile OUG 195/2005 cu modificările 

ulterioare, aprobata prin Legea 154/2006 – Cap. VIII – Conservarea 

biodiversității si arii naturale; 

• orice plan sau proiect care are legătura directa ori nu este necesar pentru 

managementul ariilor naturale de interes comunitar, dar care ar putea afecta in 

mod semnificativ aria, singur sau in combinație cu alte planuri ori proiecte, va fi 

supus unei evaluări adecvate a  efectelor potențiale asupra ariilor naturale de 

interes comunitar din teritoriul PUG, având in vedere obiectivele de conservare 

ale acestora; 

• titularii de planuri, proiecte si/sau activităţi care pot afecta semnificativ siturile de 

interes comunitar SPA sau SCI vor solicita şi vor respecta avizul 

administratorului/custodelui ariei protejate şi al autorității de mediu APM; 

• după elaborarea şi avizare, este obligatorie respectarea planului de management şi 

a regulamentului pentru administrarea ariilor natural protejate, de către 

persoanele fizice şi juridice care dețin sau administrează terenuri şi alte bunuri 

şi/sau care desfășoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariilor natural 

protejate; 

• plantarea oricărei specii de arbori în limita ariilor natural protejate se va face 

numai cu acordul administratorului/custodelui; 

• implementarea obiectivelor din PUG să respecte strict suprafețele destinate fără să 
afecteze vecinătățile. 
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 Măsuri  cu caracter specific pentru protecția speciilor și habitatelor pentru care au 

fost desemnat  situl de interes comunitar si aria de protecție avifaunistică 

 

• speciile de plante si animale sălbatice terestre, acvatice si subterane, cu excepția 

speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute in anexele nr. 4 A (specii de interes 

comunitar) si 4 B (specii de interes național) din OUG 57/2007, precum si 

speciile incluse in lista roșie națională si care trăiesc atât in ariile naturale 

protejate, cat si in afara lor, sunt interzise: orice forma de recoltare, capturare, 

ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in 

oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

• perturbarea intenționată in cursul perioadei de reproducere, de creştere, de 

hibernare si de migrație; 

• deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intenționată a cuiburilor si/sau ouălor 

din natura; 

• deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna; 

• se interzice depozitare necontrolata a deşeurilor menajere; 

 

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise: 

•  uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizata; 

• deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intenționată a cuiburilor si/sau ouălor 

din natura; 

• culegerea ouălor din natura si păstrarea acestora, chiar daca sunt goale; 

• perturbarea intenționată, in special in cursul perioadei de reproducere, de creştere 

si de migrație; 

• deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea si 

capturarea; 

• comercializarea, deținerea si/sau transportul in scopul comercializării acestora in 

stare vie ori moarta sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor 

de identificat; 

• se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu mijloace generatoare de 

zgomote. 
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 Detalierea măsurilor propuse 
 

Măsurile propuse se referă în special la reducerea perturbării mediului în perioada de 

implementare si  de operare. Ținta măsurilor este în principal protejarea speciilor protejate 

identificate pe amplasament şi în vecinătatea acestuia. Măsurile propuse, dacă sunt implementate 

corect, vor asigura protejarea tuturor speciilor de faună de pe amplasament şi din zona 

învecinată, contribuind astfel la menţinerea stării actuale a funcțiilor ecologice ale zonei.  

Pentru impactul datorat deranjării speciilor datorită emisiilor de zgomot si vibrații, în 

perioada de deschidere a exploatării şi de operare, se recomandă: 

- folosirea de tehnologii şi echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot 

acceptate 

- evitarea muncii în timpul nopții, iar în cazul în care se utilizează lumina noaptea se va 

evita utilizarea ei în exces. 

Pentru impactul datorat mortalității directe cauzate de omorârea animalelor de către 

lucrători, capturarea involuntară a diferite specii în gropi, șanțuri, canale etc, apariția de false 

locuri de reproducere (ex gropi, șanțuri, canale temporar inundate care sunt secate în scurt timp, 

determinând mortalitatea ouălor, larvelor etc.), se recomandă: 

• reducerea suprafețelor de sol perturbate sau ocupate definitiv; 

• desfășurarea activităților propuse pe suprafețele strict necesare; 

• inspectarea periodică a amplasamentului pentru depistarea exemplarelor speciilor 

de fauna identificate în zonă; 

• interzicerea capturării, izgonirii și distrugerii speciilor de reptile/ amfibieni de 

către personalul de exploatare; 

• organizarea de ședințe de conștientizare în care să se explice faptul că aceste 

animale sunt strict protejate de lege,  

Pentru impactul datorat creșterii nivelului noxelor se va proceda la umectarea în 

permanență a drumurilor industriale fapt ce va împiedica creşterea gradului de impurificare a 

aerului cu pulberi. Pentru impactul datorat noxelor cea mai importantă măsură de reducere este 

folosirea de utilaje şi mașini conforme cu standardele euro. 

Pentru impactul datorat poluării datorate accidentelor, managementul defectuos al 

hidrocarburilor, folosirii unei tehnologii neadecvate şi managementului defectuos al deşeurilor, 

impact ce poate apărea în toate fazele proiectului cu efect asupra tuturor speciilor şi habitatelor 

se recomandă: 
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• aplicarea unei discipline în circulație; 

• folosirea de tehnologii noi, performante; 

• realizarea unui management eficient al deşeurilor; asigurarea evacuării deşeurilor 

prin efectuarea unui contract o firmă autorizată de salubrizare; 

Pentru diminuarea impactului provocat de mortalitatea directă a speciilor mobile de 

faună cauzată de accidentele auto pe drumurile industriale, se recomandă: 

• limitarea vitezei pe drumurile din perimetrul proiectului; 

• curățarea regulată a drumurilor industriale şi a marginilor acesteia de cadavrele de 

animale (ex. câini, păsări, etc.) produse de către accidente pentru a nu atrage 

eventuale specii necrofage (corvidele, păsări răpitoare, vulpi etc.). 

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu 

excepția speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes 

comunitar) şi 4 B (specii de interes național) din O.U.G. nr.  57/2007, precum şi speciile incluse 

în Lista Roșie Națională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor, sunt 

interzise: 

 orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

 perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare 

şi de migrație; 

 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenționată a cuiburilor şi/sau ouălor din 

natură; 

 deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; 

 uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată; 

 deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea; 

 Planul „Reactualizare Plan Urbanistic General al municipiului Adjud” a primit avizul 

favorabil nr. 3247/12.09.2016 al custodelui ariilor naturale protejate ROSPA0071 și 

ROSCI0162, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (anexat prezentei lucrări). 

2.1.7.  PATRIMONIUL NATURAL ȘI CULTURAL 

Patrimoniul natural şi cultural al unui teritoriu include valorile culturale materiale sau 

spirituale (istorice, arheologice, arhitecturale, urbanistice, etnografice) ale unei localităţi, precum 
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şi valorile naturale (rezervaţii şi monumente ale naturii, parcuri, peisaje) situate în proximitatea 

unei localităţi sau într-un teritoriu mai larg căruia îi aparţine aceasta.  

Valorile de patrimoniu natural şi cultural oferă o oportunitate de dezvoltare socio-

economică a aşezărilor umane prin valorificarea potenţialului turistic pe care îl constituie.  

Importanţa acestora ca rezervă şi alternativă de dezvoltare a determinat conştientizarea 

necesităţii unei amenajări responsabile a teritoriului care să aibă în vedere reabilitarea, 

conservarea, protejarea şi punerea în valoare corespunzătoare a patrimoniului natural şi cultural. 

În acest sens, a apărut necesitatea delimitării unor zone protejate ca teritorii valoroase din 

punct de vedere al importanţei şi complexităţii valorilor naturale sau culturale cuprinse, teritorii 

care asigură prestigiul şi identitatea unităţii administrative căreia îi aparţin, indiferent de nivelul 

de referinţă (regional, judeţean sau local). 

Cadrul legislativ în vigoare stabileşte zonele protejate mari naturale şi culturale la nivel 

naţional, în cadrul cărora, pe baza unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, se 

stabilesc direcţiile de acţiune şi se impun anumite norme şi restricţii de intervenţie care să 

asigure protejarea valorilor de patrimoniu. Totodată se identifică valorile naturale şi culturale de 

interes naţional. 

 

2.1.7.1. PATRIMONIUL NATURAL 

 

Patrimoniul natural  reprezintă ansamblul componentelor şi structurilor fizico-

geografice, floristice, faunistice şi biocenotice ale mediului natural a căror importanţă şi valoare 

ecologică, economică, științifică, biogenă, sanogenă, peisagistică, recreativă şi cultural-istorică 

are o semnificație relevantă sub aspectul conservării diversităţii biologice floristice şi faunistice, 

al integrităţii funcţionale a ecosistemelor, conservării patrimoniului genetic, vegetal şi animal, 

precum şi pentru satisfacerea cerinţelor de viaţă, bunăstare, cultură şi civilizaţie ale generaţiilor 

prezente şi viitoare.  

În acest sens, ariile protejate reprezintă cea mai viabilă strategie de conservare şi utilizare 

durabilă a valorilor de patrimoniu natural. Din punct de vedere ştiinţific aria naturală protejată 

este acea zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi un regim special 

de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi 

formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, 

cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită. 
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 Diversitatea litologică şi morfologică dar şi caracterul complex al vegetaţiei şi faunei 

determină existenţa în această regiune a unor obiective de mare interes ştiinţific şi peisagistic, 

dintre care unele constituie arii protejate prin lege. 

 Ariile naturale protejate de interes comunitar care se suprapun teritoriului municipiului 

Adjud, au fost tratate în detaliu în cap. 2.1.6. Biodiversitatea din prezenta lucrare și în Studiul 

privind evaluarea adecvată elaborat în cadrul aceleiași proceduri. 

 Ariile naturale protejate de interes național au fost declarate prin Legea nr. 5/2000 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, Anexa 

I. Zone naturale protejate de interes naţional şi monumente ale naturii; Hotărârea Guvernului nr. 

2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone și Hotărârea 

Guvernului nr. 1.143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate.  

  Nu se regăsesc în actele normative menționate arii naturale protejate de interes național 

în municipiul Adjud. De asemenea, nu se regăsesc menționate în Memoriul general al Planului 

Urbanistic General actualizat 2015 alte arii naturale de interes local ori arbori declarați 

monumente ale naturii, pe teritoriul municipiului Adjud. 

 
 
 
 

2.1.7.2. PATRIMONIUL CULTURAL  

 

Lista Monumentelor Istorice a fost actualizată de Ministerul Culturii, Cultelor si 

Patrimoniului National prin intermediul Institutului National al Monumentelor Istorice, prin 

Ordinul nr. 2361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor 

nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei 

monumentelor istorice dispărute.19  

Dintre acestea, multe au valoare arhitecturală reprezentând îndeosebi lăcaşe de cult şi 

monumente cu specific religios (biserici şi un efectiv mai mic de mănăstiri şi ansambluri 

mănăstireşti, schituri, turnuri de clopotniţă, paraclise, troiţe etc.), case (unele foarte vechi  datând 

din secolele XVIII-XIX, iar cele mai multe construite în prima parte a secolului XX) şi clădiri cu 

aspect arhitectural deosebit care sunt importante şi ca locaţii de interes socio-administrativ. 

                                                             
19  Lista completă a monumentelor istorice din municipiul Adjud 2010 este disponibilă pe site-ul 
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național www.cultura.ro și http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-
istorice/lista-monumentelor-istorice.  
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 Pe teritoriul municipiului Adjud, se află mai multe obiective, înscrise în lista de 

monumente istorice, conform actelor normative menționate mai sus, după cum urmează 

Nr. 
crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 

Identificare 

Tarla Parcela 

1. 

VN-I-s-B-
06344 

Situl arheologic de 
la Adjud 

Str. A.I. Cuza Epoca bronzului 
68 

2696, 2697, 
2698, 2699 

VN-I-s-B-
6344.01 

Aşezare Str. A.I. Cuza Epoca medievală 
66 2526 

VN-I-m-B-
6344.02 

Aşezare Str. A.I. Cuza Epoca bronzului, 
Cultura Monteoru, 
faza IIb 

62 2471 

VN-I-m-B-
6344.03 

Aşezare Str. A.I. Cuza Epoca bronzului, 
Cultura Monteoru, 
faza IIa 

3 141 

2. 

VN-I-s-B-
06343 

Sit arheologic  
Punct ”Islaz” 

”Islaz” la 
1,5km sud de 
fosta vatră 

Epoca bronzului, 
Cultura Monteoru 

50 258 

VN-I-s-B-
06345 

Aşezare Str. Islaz, pe 
direcţia 
şoselei spre 
Copăceşti 

2 49,50 

3. 
VN-I-s-B-
06340 

Aşezare de la 
Adjud punct 
„Moviliţa” 

zona de N-V,in 
dreapta 
drumului spre 
Urecheşti 

Epoca bronzului, 
Cultura Monteoru, 
faza Ic 3 

74 495 

4. 
VN-I-s-B-
06342 

Aşezare medievală 
de la Adjud punct 
“Lutărie” 

“Lutărie” 
fostul sat 
Adjudu 
Vechi,actual 
cartier al 
oraşului la Sud 

Sec. XVII 
Epoca medievală 

72 
473/1,473/2, 
473/3 

5,6. 
VN-I-s-B-
06341 
 

Aşezare de la 
Adjud punct 
“Lutărie” 

“Lutărie” 
fostul sat 
Adjudu Vechi, 
actual cartier 
al oraşului la 
Est 

Epoca bronzului, 
Cultura Monteoru, 
faza Ic 3 

50 56 

7. 
VN-II-m-B-
06493 

Primăria Strada  
 V. Alecsandri 
 nr. 7 

Inc. Sec. XX 3 141 

8. 
VN-III-m-B-
06580 

Placă 
Comemorativă 
(1916 – 1918) 

Strada 
Libertăţii  
nr. 15 

1921 69 2796 

9. 
VN-IV-m-B-
06611 

Monumentul 
Eroilor români şi 
ruşi(1916-1918) 

Str. Republicii  
nr. 2 (Cimitir) Sec. XX 47 1910 

 
MONUMENTE DECLASATE  conform Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional 

nr. 2437/2012 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Spital" din str. 

Copăceşti nr. 2, Adjud, judeţul Vrancea: 
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10. VN-II-m-B-06494 Spital 
Municipiul 

Adjud 
Str. Copăceşti 

nr. 2 

Sf. Sec. XIX 

 

Păstrarea şi punerea în valoare într-un mod corespunzător a acestor bunuri de patrimoniu 

cultural construit este în acelaşi timp şi o problemă de amenajare responsabilă a teritoriului, 

modul de protejare a teritoriilor deţinătoare de astfel de valori fiind reglementat prin Legea nr. 

5/2000 privind aprobarea P.A.T.N. – Secţiunea a III-a – Zone protejate.  

Aceasta constituie cadrul legal prin care, pentru teritoriile care deţin valori de patrimoniu 

cultural, se declară instituirea de zone protejate care să contribuie în mod esenţial la păstrarea 

monumentelor istorice în integritatea lor ca bunuri de interes public şi a potenţialului estetic pe 

care acestea îl însumează. 

Metodologia de stabilire a zonelor construite protejate de interes naţional a constat în 

aplicarea criteriilor de evaluare a teritoriului privind patrimoniul cultural construit, respectiv 

valoarea istorică, urbanistică, etnografică şi memorială. Ierarhizarea zonelor construite protejate 

s-a realizat pe patru grade de interes, în funcţie de complexitatea şi concentrarea valorilor de 

patrimoniu cultural, respectiv: concentrare foarte mare, mare, medie şi mică. 

Protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural construit trebuie privita însă în 

concordanță cu protejarea și conservarea cadrului natural. 

Patrimoniul construit de factură arhitecturală cuprinde o serie largă de bunuri imobile, 

incluse în categoria monumentelor (remarcabile prin interesul lor istoric, arheologic, ştiinţific, 

artistic, social) ansamblurilor arhitecturale  (construcţii urbane şi rurale de interes istoric, 

arheologic, artistic, ştiinţific, social) şi siturilor  (opere combinate ale omului şi ale naturii, 

parţial construite şi care propagă acelaşi interes şi importanţă în societate). 

În conformitate cu Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului la nivel naţional, la anexa 3 sunt listate monumentele istorice de valoare naţională 

excepţională. Municipiul Adjud nu este menționat printre unităţile administrativ-teritoriale cu 

concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional. 

Există programe de restaurare a monumentelor istorice, precum Programul Naţional de 

Restaurare iniţiat de Ministerul Culturii şi Cultelor - Oficiul National al Monumentelor Istorice, 

iar începând din 2003, programul „Scoaterea din pericol a Monumentelor Istorice” iniţiat de 

Inspecția de Stat în Construcţii, cu scopul de a identifica obiectivele aflate în situație de risc şi de 

a finanţa cu fonduri importante. Din 2006 a fost implicat şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale cu un program similar de reabilitare a aşezămintelor culturale, totuşi numărul 
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şantierelor implicate în recondiţionarea lăcaşelor de cult în judeţul Vrancea sunt prea puţine în 

comparaţie cu ceea ce este necesar.  

Activitatea muzeală este organizată în baza Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 

311/2003, republicată. Reţeaua muzeelor are o importanţă deosebită în patrimoniul cultural, fiind 

bine reprezentată teritorial şi diversificată funcţional.  

În municipiul Adjud întâlnim Muzeul Orășenesc Adjud (subordonat Muzeului Vrancei), 

având profilul general „Etnografie și istorie locală” și profilul principal „Științele naturii – 

Botanică, Zoologie; Istorie”. 

   

Probleme și disfuncționalități care privesc Patrimoniul cultural 

În prezent protejarea şi valorificarea integrată a valorilor de patrimoniu cultural 

întâmpină dificultăţi, pe termen lung putând conduce la compromiterea unor zone valoroase din 

punct de vedere cultural. Problemele, în protejarea valorilor de patrimoniu sunt determinate şi de 

factorii de mediu care pot afecta starea fizică a acestora prin poluarea mediului, ca urmare a 

activităților economice și sociale. 

Fenomenele naturale sau antropice menţionate anterior, perioadele foarte mari în care nu 

s-au executat lucrările necesare de reparaţii, reabilitare, restaurare au determinat existenţa unui 

număr important de monumente aflate în stare nesatisfăcătoare. 

In urma studiilor întreprinse de Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu 

cultural Vrancea au fost identificate monumente cu diverse stadii de degradare a părților 

componente sau chiar de ansamblu.  

 

  

2.1.7.3. PEISAJUL 

 În anul 2000, la Florența, prin Convenția europeană a peisajului, s-a urmărit promovarea 

protecției peisajelor, managementul și amenajarea acestora, precum și organizarea cooperării 

europene în acest domeniu. Totodată, s-a creat cadrul cooperării europene în acest domeniu. 

Este primul și singurul tratat internațional consacrat peisajului. 

 În România, Convenția europeană a peisajului a fost ratificată prin Legea nr. 451/2002 

pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000. 

 În sensul convenţiei, sunt definiți următorii termeni: 

  a) peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie, al cărui 

caracter este rezultatul acţiunii şi interacțiunii factorilor naturali şi/sau umani; 
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  b) politica peisajului este o expresie prin care autorităţile publice competente desemnează 

principii generale, strategii şi linii directoare care permit adoptarea de măsuri specifice care au ca 

scop protecţia, managementul şi amenajarea peisajului; 

  c) obiectiv de calitate peisajera desemnează formularea de către autorităţile publice 

competente, pentru un anumit peisaj, a aspirațiilor populațiilor cu privire la caracteristicile 

peisajere ale cadrului lor de viaţa; 

  d) protecţia peisajului cuprinde acţiunile de conservare şi menţinere a aspectelor 

semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivata 

din configuraţia naturala şi/sau de intervenţia umană; 

  e) managementul peisajelor cuprinde acţiunile vizând, într-o perspectiva de dezvoltare 

durabila, întreţinerea peisajului în scopul direcționării şi armonizării transformărilor induse de 

evoluțiile sociale, economice şi de mediu; 

  f) amenajarea peisajului reprezintă acţiunile cu caracter de perspectivă ce au ca scop 

dezvoltarea, restaurarea sau crearea de peisaje. 

 Peisajul municipiului Adjud este antropic, specific localităților urbane. 

 Alături de peisajele naturale, cele antropice au o importanţă deosebită. Ele joacă un rol 

esenţial pe de o parte în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor turistice şi pe de altă parte sunt un 

barometru al evoluţiei pozitive sau negative a societăţii umane. 

 Peisajele antropice se disting de cele naturale prin transformările pe care le suportă 

spaţiul fizico-geografic ca urmare a activităţilor desfăşurate de om. Marea varietate a lor rezultă 

din diversitatea peisajelor naturale combinată cu cea a activităţilor umane.  

 Peisajul antropic urban se deosebeşte mult de cel rural datorită diferenţelor notabile de 

funcţionalitate a celor două medii. Oraşul reprezintă o concentrare mare de populaţie ocupată în 

majoritate în activităţi industriale şi de servicii. Peisajul creat astfel reflectă aceste caracteristici. 

Există o mare concentrare de locuinţe şi de clădiri cu diverse funcţionalităţi pe suprafeţe 

restrânse, ceea ce înseamnă o densitate mare de locuire. 

 În raport de dimensiunile oraşelor şi de caracteristicile lor funcţionale acestea se 

diferenţiază ca peisaj. Se poate vorbi astfel despre peisajul urban propriu-zis şi despre peisajul 

periurban cu caracteristici diferite. 

 Peisajul urban propriu-zis scoate în evidenţă structura internă a oraşului. În interiorul 

localităţilor urbane se conturează mai multe spaţii cu funcţionalităţi specifice, în cadrul cărora 

predomină un anumit tip de activitate: zonele rezidenţiale, zonele industriale, zonele verzi şi alte 

zone, specializate pe anumite tipuri de activităţi de servicii (socio-culturale, comerciale, 
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financiare, de transport, recreative etc.). În raport de dimensiunea oraşului, aceste zone 

funcţionale sunt mai mult sau mai puţin dezvoltate, uneori chiar inexistente. 

 Activitatea de turism este foarte puţin reprezentată în municipiul Adjud. Obiectivele 

turistice de pe raza municipiului Adjud sunt şi ele destul de puţine. Totuşi ar putea fi remarcate 

câteva, fiind înregistrate şi în listele monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice.  

 Şi din punctul de vedere al amenajărilor pentru agrementul populaţiei, situaţia este 

necorespunzătoare.  

 Parcul municipal Adjud este principalul loc de recreere din municipiu. Acest parc  a 

aparţinut domeniului Lahovari, iar în prezent cuprinde diverse specii de copaci şi este amenajat 

cu bănci, mese  cu table pentru şah, fântâni arteziene, locuri de joacă pentru copii, etc. 

 Una dintre principalele oportunităţi privind dezvoltarea sectorului turistic din Adjud este 

oferită de existenţa unei suprafeţe extinse de teren disponibil într-o zonă cu potenţial de 

dezvoltare ridicat datorită peisajelor din vecinătatea municipiului, bogăţia în cursuri de apă şi 

calitatea mediului ambiant. Astfel ar putea fi creat un parc tip ”oază”, foarte populare în Europa, 

care ar putea oferi servicii, precum: ciclism, cursuri de tragere cu arcul, terenuri de golf sau 

minigolf, tenis, bazine acoperite sau în aer liber, pescuit sportiv, echitaţie, etc. 

 

 

2.1.7.4. SPAȚII VERZI 

 

 Restrângerea spaţiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane şi are un 

impact negativ imediat asupra calităţii vieţii şi stării de sănătate a populaţiei. De aceea, în ultima 

vreme, lumea luptă sub diverse forme pentru crearea de noi spaţii verzi, în special în zonele 

urbane cele mai aglomerate. Spre deosebire de alte ţări europene, România are o situaţie net 

deficitară privind suprafaţa medie a spaţiului verde pe locuitor, dacă avem în vedere că norma 

OMS este de 50 mp/locuitor, iar standardul Uniunii Europene este de 26 mp/locuitor.20  

Spatiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităților21: 

a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate; 

                                                             
20 „Spațiile verzi – O problemă a urbanizării actuale”, Dumitru Chiriac, Cristina Humă, Mariana Stanciu 

21 În conformitate cu prevederile art. 3 al Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor 
verzi din intravilanul localităților republicată în Monitorul Oficial nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu 
modificările și completările ulterioare 
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b) spatii verzi publice de folosința specializata: 

1. grădini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expoziționale, zone 

ambientale si de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ; 

2. cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție 

socială, instituții, edificii de cult, cimitire; 

3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță; 

c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze 

sportive; 

d) spatii verzi pentru protecția lacurilor si cursurilor de apă; 

e) culoare de protecție față de infrastructura tehnică; 

f) păduri de agrement. 

 În sensul Legii nr. 24/2007, termenii şi expresiile care compun spațiile verzi au 

următoarele semnificaţii: 

a) parc – spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal 

specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-

educative, sportive sau recreative pentru populaţie; 

b) scuar – spaţiu verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de 

locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de 

învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii; 

c) grădină – teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali care este folosit pentru agrement 

şi recreere, fiind deschis publicului; 

d) fâşie plantată – plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, 

realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă; 

e) grădină botanică – grădină în care sunt prezentate colecţii de plante vii cultivate în condiţii 

naturale ori de seră, în vederea studierii acestora sau doar pentru curiozităţile pe care le prezintă; 

f) grădină zoologică – orice colecţie de animale vii, menţinute într-un amplasament administrat 

şi deschis publicului, în scopul promovării conservării biodiversităţii şi pentru a furniza mijloace 

de educaţie, informare şi petrecere a timpului liber, în relaţie cu prezentarea şi conservarea vieţii 

sălbatice; 

g) muzeu în aer liber – instituţie care dispune de un spaţiu verde neacoperit, special amenajat, în 

vederea expunerii şi studierii unor obiecte de artă, relicve, documente istorice şi ştiinţifice şi a 

educării publicului; 
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h) bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă – complex format dintr-

un cadru vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru practicarea diferitelor 

sporturi (complex de instalaţii sportive); 

i) parc expoziţional – spaţiu verde special amenajat destinat informării publicului şi promovării 

unor evenimente; 

j) spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu – spaţii verzi formate dintr-un cadru 

vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de 

protecţie, de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului; 

k) pădure de agrement – pădure sau zonă împădurită în care se realizează diferite lucrări în 

vederea creării unui cadru adecvat petrecerii timpului liber; 

l) spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi lacurilor – plantaţii realizate în lungul 

cursurilor de apă sau împrejurul lacurilor, al căror rol principal este de protecţie a acestora; 

m) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică – plantaţii realizate în lungul căilor de 

circulaţie sau în jurul unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calităţii 

mediului şi protejării infrastructurii aferente. 

Art. II alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 

mediului, cu modificările și completările ulterioare, stabilește pentru autorităţile administraţiei 

publice locale obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de 

minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013. 

 Conform Memoriul general al Planului Urbanistic General actualizat 2016, în intravilanul 

existent, zona spaţii verzi, sport, agrement, protecţie ocupă 28,60 ha, adică 3,56 % din teritoriul 

intravilan. Calculat la populația municipiului Adjud, de 16.045 locuitori, rezultă că, în prezent, 

municipiul Adjud dispune de o suprafață de 17,82 mp/locuitor. 

  

2.1.8. DEȘEURI 

   

 Municipiul Adjud a avut în funcţiune un depozit urban de colectare a deşeurilor (rampa 

de gunoi) care a funcţionat din anul 1980 până în anul 2014. Conform prevederilor Hotărârii de 

Guvern 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, depozitul neconform din Adjud este listat în 

Tabelul 5.2 Depozite neconforme clasa "b" din zona urbană care sistează/încetează depozitarea 

în perioada 16 iulie 2009 - 16 iulie 2017. Închiderea depozitului și ecologizarea zonei 
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amplasamentului s-au realizat în urma derulării proiectului de “Reabilitare şi închidere depozite 

urbane neconforme în judeţul Vrancea”. 

   

  Foto 9 – Depozit neconform închis  

 

 În județul Vrancea și implicit în municipiul Adjud se va implementa proiectul „Sistem de 

Management Integrat al deșeurilor din județul Vrancea”. 

 “Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în jude ţul  Vrancea” 22 constă în 

realizarea unor puncte de colectare a deşeurilor  în toate localităţile judeţului Vrancea, după care 

deşeurile vor fi transportate la trei staţii de transfer situate în municipiile Focşani şi Adjud, dar şi 

în comuna Vidra. De aici deşeurile vor fi transportate la Centrul de Management  Integrat al 

Deşeurilor  care va fi realizat la Haret, localitate lângă oraşul Mărăşeşti, unde vor fi sortate şi 

compostate. Proiectul “Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea” mai 

prevede realizarea unui număr de şase centre de colectare pentru deşeuri voluminoase – deşeuri 

electrice şi electrocasnice (DEE) – şi deşeuri menajere periculoase, localizate în municipiul 

Focşani (două depozite) şi în oraşele Mărăşeşti, Panciu şi Odobeşti (câte un depozit). Totodată 

proiectul prevede şi igienizarea şi închiderea a 200 de gropi de gunoi rurale care sunt 

neconforme cu normele U.E. 

                                                             
22Informațiile privind proiectul „Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Vrancea sunt 
informații publice, disponibile pe site-ul www.vranceacurata.ro.  
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 Pentru implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor” 

(SMID) în judeţul Vrancea a fost înfiinţată, la Consiliul Judeţean Vrancea, Unitatea 

Implementare Proiecte (UIP).  

 “Sistemul de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea” este un proiect 

finanţat de către Uniunea Europeană (în cadrul POS Mediu 2007-2013 – Dezvoltarea sistemelor 

integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor 

din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu), Consiliul Judeţean Vrancea şi Guvernul 

României. 

 Pe data de 5 noiembrie 2009 a fost semnat contractul de finanţare al Proiectului 

“Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Vrancea”cu o valoare de 43,446 

milioane Euro.   

 Proiectul are ca obiectiv implementarea unui sistem european de management integrat al 

deşeurilor pentru judeţul Vrancea care să întrunească cerinţele legale în ceea ce priveşte aria de 

acoperire a serviciilor standard şi atingerea ţintelor de mediu. Proiectul are în vedere 

echipamentul de colectare, construirea unei staţii de transfer, depozitul şi activităţile de reciclare 

precum şi activităţi de conştientizare a populaţiei în legătură cu acest subiect. Proiectul este în 

concordanţă cu legislaţia UE, Planul Naţional de Gestiune a Deşeurilor (PNMD), Master Planul 

pentru deşeuri solide pentru judeţul Vrancea şi are ca bază obiectivele POS Mediu, respectiv: 

• creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi reutilizate;  

• creşterea racordărilor la sistemele publice edilitare care să corespundă din punct 

de vedere al calităţii şi al suportabilităţii tarifelor;  

• reducerea cantităţii de deşeuri depozitate;  

• îmbunătăţirea standardelor tehnologice de depozitare. 

 Odată cu implementarea sa, proiectul va întări capacitatea tehnică şi de management în 

judeţul Vrancea prin implementarea şi operarea unui sistem regional de management al 

deşeurilor solide şi va ajuta la conştientizarea locuitorilor de beneficiile rezultate din proiect, 

două dintre acestea fiind separarea colectării deşeurilor şi reciclarea acestora. 

 Conform Studiului de Fezabilitate (SF) realizat în vederea implementării proiectului, în 

judeţul Vrancea sunt generate, în fiecare an, aproximativ 115.000 tone de deşeuri. În prezent, 

aria de colectare a acestora este de aproximativ 40%. 

 După implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  

Vrancea” nivelul de colectare a deşeurilor din mediul urban va fi de 100%, nivelul de colectare 
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din sate şi aglomerări rurale va fi de 90%, depozitarea deşeurilor biodegradabile – compostul – 

se va face în concordanţă cu Directivele U.E. 

 Fiind un proiect corelat cu legislaţia europeană şi adus la zi în ceea ce priveşte legislaţia 

naţională, proiectul „Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea” prevede 

colectarea în mod diferit a diverselor tipuri de deşeuri. 

 Deşeurile mixte: Pentru deşeurile mixte, proiectul propune introducerea  unui sistem de 

colectare utilizând containere de 240 litri şi 1,100 litri în zonele urbane (colectare de 2-3 ori pe 

săptămână) şi containere 1,100 litri în zonele rurale (colectarea o dată pe săptămână). Sistemul 

necesită o investiţie pentru aproximativ 4000 de containere şi puncte de colectare. Adiţional, mai 

sunt necesare 2000 de containere care să fie plasate, la cerere, pentru sectorul industrial, 

instituţional şi pieţe şi care trebuie achitate de către generatorii de deşeuri. 

 Deşeurile biodegradabile: Pentru deşeurile biodegradabile, sistemele de colectare 

selectivă vor fi introduse treptat în mediul urban pe când în mediul rural (şi în zonele urbane, 

unde este posibil) va fi stimulată compostarea la domiciliu. 

 Deşeurile de ambalaje: Pentru deşeurile de ambalaje vor fi furnizate containere pentru 

colectare selectivă pentru hârtie şi sticlă, iar pentru plastic şi metal va fi prevăzut un sistem cu 

saci. 

 Deşeurile DEE: Pentru deşeurile voluminoase, DEE şi deşeuri periculoase mici, se vor 

înfiinţa 6 centre de colectare. Pentru colectarea acestor tipuri de deşeuri şi a deşeurilor depozitate 

ilegal vor fi utilizate de asemenea camioane cu remorcă.  Deşeurile colectate vor fi transferate 

către 4 staţii de transfer (Focşani, Gugeşti, Adjud şi Vidra) şi (în zonele desemnate) direct către 

depozit. Pentru centrele de colectare mai sus menţionate vor fi stabilite, unde va fi posibil, 

aceleaşi zone ca cele ale staţiilor de transfer. Centrele de colectare şi staţiile de transfer vor fi 

localizate în vecinătatea drumurilor naţionale sau municipale asfaltate pentru a asigura accesul 

uşor al camioanelor. Staţiile de transfer constau într-o rampă şi o zonă de depozitare a deşeurilor 

şi de asemenea în containere cu volum de 32 m3 plasate în vecinătatea locului în care vor fi 

depozitate deşeurile. Containerele vor fi ridicate de vehicule de transport către Sistemul de 

Management Integrat al Deşeurilor din Haret. 

 Depozitul de la Haret: Toate deşeurile vor fi adunate în trei staţii de transfer după care 

vor fi transportate la un depozit central, situat în localitatea Haret. Sistemul de Management 

Integrat al Deşeurilor din Haret (lângă oraşul Mărăşeşti) va include un depozit, o staţie de 

compostare şi o staţie de sortare. După implementarea activităţilor de reciclare este de aşteptat ca 

aproximativ 70.000 tone de deşeuri să necesite depozitare. Amplasamentul Haret are o suprafaţă 
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de 17,5 hectare şi este localizat într-un loc izolat, existând posibilitatea de a se dezvolta şi alte 

facilităţi lângă amplasamentul depozitului. Capacitatea de stocare a depozitului Haret este de 1.8 

milioane m3 şi durata de folosinţă este estimată la 26 de ani. Depozitul va fi construit în 3 etape. 

Prima celulă va avea aproximativ 5 ha (suficient pentru 7 ani de operare), iar costurile sunt 

incluse în proiect. Celelalte două celule, care nu sunt incluse în investiţiile proiectului, vor avea 

aproximativ 5.5 ha împreună (suficient pentru 9 şi respectiv 10 ani) şi sunt planificate pentru 

2017 şi respectiv 2026. În proiect este inclusă, de asemenea, şi închiderea acestora. Pe lângă 

depozitare, depozitul include un sistem de management a apelor de suprafaţă, tratarea 

levigatului, colectarea gazului şi sistemul de ardere a acestuia. La acestea se adaugă o clădire 

administrativă, un pod de cântărire şi o clădire aferentă, garaj, atelier de lucru, staţie de 

alimentare cu combustibil şi parcare.  

 Staţia de compostare: Este prevăzut ca staţia de compostare să fie compusă din zona 

recepţie, zona de compostare, zona de măturare şi o zonă de depozitare. În total sunt necesare 

aproximativ 1.5 – 2 ha. Metoda propusă este compostarea în brazdă.  

 Staţia de sortare: Staţia de sortare oferă posibilitatea separării diferitelor tipuri de 

ambalaje pentru a îmbunătăţi calitatea componentelor sortate, şi de aici a creşte potenţialul pieţei, 

ceea ce va face să se ajungă mai uşor la un acord cu asociaţiile de producători. În plus, staţia de 

sortare va contribui la creşterea rezultatelor pentru a atinge obiectivele de reciclare impuse 

pentru România. 

 Proiectul „Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeţul  Vrancea”are şi o 

componentă de informare şi conştientizare a publicului în legătură cu gestionarea deşeurile şi 

problemele legate de această gestionare de deşeuri. Problemele cheie includ necesitatea reducerii 

deşeurilor la sursă, sortarea la sursă a materialelor reciclabile din fluxul de deşeuri generale şi 

plata taxelor pentru a susţine serviciile de colectare în tot judeţul, tratare şi depozitare. 

 Până în acest moment în cadrul proiectului a fost realizat, în rândul cetăţenilor din judeţul 

Vrancea, un sondaj de opinie a cărui obiectiv a fost acela de a măsura gradul de informare a 

respondenţilor în legătură cu gestionarea deşeurilor. 

 Pe data de 12 aprilie 2011, s-a lansat Proiectul “Sistem Integrat de Management al 

Deşeurilor” (SMID) în cadrul unei conferinţe de presă.  

 Scopul proiectului este realizarea următoarelor obiective:   

- să asigure un grad de acoperire a colectării de 100% în zonele urbane 
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- să asigure un grad de acoperire a colectării de 90% în sate si aglomerările din zonele 

rurale 

- să asigure conformitatea cu legislația UE privind depozitarea deșeurilor biodegradabile 

- să asigure conformitatea cu legislația UE  privind colectarea deșeurilor din ambalaje   

- realizarea unei depozitari a deșeurilor eficienta din punct de vedere ecologic  

- să minimizeze impactul depozitelor urbane si rurale asupra mediului. 

 

 Activitățile specifice incluse in fiecare dintre componentele proiectului sunt indicate mai 

jos.  

 Componenta 1-a: Colectarea deșeurilor  

 Pentru deșeurile mixte, prin proiect se vor asigura echipamentele necesare in vederea 

introducerii unui sistem de colectare la nivelul întregului județ, ce își propune atingerea unui 

grad de acoperire a colectării de 100% in zonele urbane si 90% in zonele rurale. Gradul de 

acoperire a colectării era in medie de 39% in 2006, ceea ce înseamnă aproximativ 151.538 

locuitori.  

 Pentru deșeurile biodegradabile, proiectul își propune sa asigure sisteme de colectare 

separata in zonele urbane, care sa acopere aproximativ 30% din populație în 2010 (60% in 2013 

si 80% in 2016), in timp ce in zonele rurale va fi stimulata compostarea individuala, care va avea 

un grad de acoperire de 100%. Scopul este acela de a reduce cantitatea de deșeuri biodegradabile 

înregistrate în anul de referință 1995 (84,840 tone) cu 25% in 2010, cu 50% in 2013 si cu 65% 

pana in 2016. 

 Pentru deșeurile din ambalaje proiectul prevede furnizarea de containere in zonele 

urbane, pentru colectarea separata a hârtiei si sticlei. Pentru plastic si metal este prevăzut un 

sistem de colectare cu saci menajeri. Colectarea deșeurilor din ambalaje va avea un grad de 

acoperire de 100% in zonele urbane, iar target-urile pe tipuri de deșeuri  se prezintă după cum 

urmează:   

- 2007 (an de referință) total recuperate 34%, total reciclate 28%, cu 15% sticla, 15% hartie 

si carton si 15 % metal (2007); 

- 2010: total recuperate 48%, total reciclate 42%, cu 15% sticla, 60% hartie si carton si 50 

% metal (2010); 

- 2011: total recuperate 53%, total reciclate 46%, cu 15% sticla, 60% hartie si carton, 50% 

metal, 15 % plastic si 15% lemn;  
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- 2012: total recuperate 57%, total reciclate 50%, cu 15% sticla, 60% hartie si carton, 50% 

metal, 22.5% plastic si 15% lemn;   

- 2013: total recuperate: 60%, total reciclate 55%, cu 60% sticla, 60% hartie si carton, 50% 

metal, 22.5% plastic si 15% lemn.  

 Pentru hârtie, metal, plastic, in zonele rurale nu sunt prevăzute masuri. Abia din 2013 se 

vor avea in vedere deșeurile din sticla (70% din populația rurala). 

 Pentru deșeurile voluminoase, DEE si deșeurile mici periculoase vor fi stabilite 6 centre 

de colectare, in apropierea fiecărei zone urbane.  

 

 Componenta 1-b: Transportul si transferul deșeurilor 

 Pe lângă stația de transfer aflata in construcție în acest moment in Gugești (realizata din 

fonduri PHARE), proiectul propus prevede alte 3 stații de transfer  (realizate din fonduri 

FEDER). Capacitatea fiecărei stații de transfer prevăzute în proiect si distanta pana la depozit 

sunt prezentate in tabelul următor:  

 

Locație Distanta pana la 
depozitul de la Haret 

(km) 

Capacitate  tone/an 

Focșani 27.4 42,380 
Adjud 20.7 7,246 
Vidra 38.2 5,001 

 

 Deșeurile colectate vor fi transferate la aceste stații de transfer sau direct la depozitul 

ecologic de deșeuri. De la stațiile de transfer, containerele vor fi ridicate de camioane de 

transport si transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret. Mai jos 

este prezentata o harta a diferitelor locații aferente proiectului.  
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 Componenta 2: Centrul de Management Integrat al Deșeurilor si Depozitul ecologic 

de deșeuri 

 Proiectul prevede realizarea unui Centru de Management Integrat al Deșeurilor la Haret, 

care va include un depozit ecologic de deșeuri, o stație de compostare si o stație de sortare, având 

următoarele caracteristici:   

 

 Capacitate 
proiectata    
tone/an 

Intrare             
tone/an  
 2016 

Iesire  
tone/an          
2016 

Stația de compostare 15,000 15,000 6,300 
Stația de sortare 15,000 10,000 8,000 

 

 Locația din Haret are o suprafață de 17.5 ha si este amplasata intr-o zona relativ 

îndepărtată. Zona prezintă oportunitatea dezvoltării si a altor facilități in apropierea depozitului, 

precum si extinderi viitoare. Capacitatea de stocare a depozitului de la Haret este de 1.8 m3 iar 

durata estimate de viață este de 26 de ani.  

 

 

     Depozitul ecologic de deseuri 

    Statii de Transfer FEDR 

     Statie de Transfer PHARE 
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 Componenta 3: Închiderea depozitelor de deșeuri existente în mediul urban si rural  

 Tabelul de mai jos prezintă situația depozitele urbane neconforme din județul Vrancea 

care au fost sau vor fi închise în cadrul proiectului: 

Depozit 
neconform 

Suprafata 
ocupata (ha) 

Volum existent 
estimat(m3) 

Capacitate 
maxima pentru 
inchidere (m3) 

Haret 4.2 65,000 287,000 
Golesti 3.8 121,000 186,500 
Adjud 2.84 86,600 186,800 
Panciu 1.2 8,400 0 
Odobesti 2 40.000 0 

 

 La momentul actual, depozitul urban neconform Adjud a fost închis si acoperit, în 

conformitate cu legislația româneasca și cu directivele UE.  

 Proiectul prevede de asemenea închiderea si curățarea a aproximativ 200 de depozite 

existente in mediul rural. Locațiile vor fi acoperite cu un strat vegetal si, acolo unde este necesar, 

vor fi îngrădite pentru prevenirea depozitarilor ilegale. Deșeurile din depozitele rurale vor fi 

transportate parțial la depozitele existente in mediul urban (înainte de închidere si acoperire). 

Cantitatea rămasă (aproximativ 20 000 tone) va fi distribuita la 4-5 depozite rurale mai mari, ce 

vor fi ulterior închise si acoperite in conformitate cu legislația româneasca si cu directivele UE.  

 Staţia de transfer Adjud şi centrul de colectare deşeuri electrice şi electronice, 

voluminoase şi periculoase vor servi la transferul sau depozitarea pe termen scurt a deşeurilor şi 

apoi la încărcarea şi transportul lor la depozitul ecologic Haret şi sunt gândite astfel încât să 

rezolve în mod economic problema transportului deşeurilor menajere colectate în stare 

necompactată în diferite recipiente (pubele, containere, vehicule de salubrizare) spre depozitul 

ecologic. 

 În cadrul proiectului „Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul 

Vrancea”, Consiliul local al municipiului Adjud a transmis în folosinţă gratuită către Consiliul 

Judeţean Vrancea, o suprafaţă de 4.368 mp, teren necesar construirii unei rampe (staţie) de 

transfer deşeuri, aferent părţii de nord a judeţului Vrancea  şi  pentru construirea unui centru de 

colectare a deşeurilor voluminoase, electrice şi electronice şi periculoase. 

 Staţia de transfer Adjud se va amplasa în vecinătatea fostului depozit de deşeuri Adjud, 

reabilitat şi închis (amplasament specificat în coordonate STEREO 70 în planșa 4.2. – 

Reglementări canalizare și gestionare deșeuri). 

 Din punct de vedere constructiv, staţia de transfer va cuprinde: 
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- o platformă betonată; 

- o rampă cu 6 posturi, pe care se vor amplasa 6 containere (4 containere active şi 2 

rezervă) cu capacitate de 32 mc; 

- o cabină poartă; 

- împrejmuire platformă betonată; 

- spaţiu verde – 0,60 – 0,70 m lăţime. 

Capacitatea staţiei de transfer Adjud va fi de 7000 mc/an. 

Depozitul de deşeuri voluminoase, electrice şi electronice şi periculoase, constă în:  

- o platformă betonată de 1000 mp; 

- o cabină poartă; 

- 4 containere – unul pentru deşeuri periculoase, cu capacitatea de 10 mc şi 3 pentru 

deşeuri voluminoase, electrice şi electronice, cu capacitatea de 10 mc. 

Colectarea deşeurilor: 
 

Tipul deșeului Zone urbane  
 

Zone rurale 

Deşeuri mixte  “sistem de colectare” cu 
containere de 1100/240 litri 

“sistem de colectare” mixt, cu pubele 
de 120 litri şi containere de 1100 l 

Deşeuri 
biodegradabile 

Colectare separată 
(apartamente) 
Compostare individuală 
(case) 

Nu se realizează colectare separată 
 
Compostare individuală 

Deșeuri din 
ambalaje: 
-sticlă 
-hârtie 
-plastic şi metal 

 
Colectare separată 
(containere 1100 l) 
 

 
 
Colectare separată (containere 1100 l) 
 

Deşeuri 
voluminoase şi 
deşeuri speciale 

Centru de colectare - 

 

 Pentru deşeurile mixte, se propune introducerea unui sistem de colectare folosind  un 

sistem mixt, cu pubele de 120 l pentru populaţie şi containere de 1100 l în zonele aglomerate 

(colectare o dată pe săptămână). Containerele vor fi amplasate  în puncte de colectare de unde 

sunt preluate cu vehicule compactoare de 10 m3. Acestea vor fi amplasate pe suprafeţe betonate 

de 5,5 mp.  

 Pentru deşeurile biodegradabile, sistemele de colectare selectivă vor fi introduse treptat 

în mediul urban, pe când în mediul rural (şi în zonele urbane, unde este posibil) va fi stimulată 

compostarea la domiciliu. 
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 Pentru deşeurile din ambalaje, se vor furniza containere pentru colectarea selectivă a 

hârtiei, sticlei, plasticului şi metalelor atât în zonele urbane, cât şi în cele rurale.  

 Containerele pentru hârtie, sticlă şi plastic vor fi amplasate în grupuri de 3 în zonele 

urbane şi rurale, pe platforme betonate special amenajate în acest sens, cu dimensiuni de aprox. 

13 - 15 mp. 

 Pentru colectarea metalului se vor utiliza containerele de plastic.  

 Pentru toate deşeurile colectate selectiv se propune același tip de containere cu 

capacitatea de  1100 l, gen iglu, cu sistem de ridicare cu mâner dublu şi golire pe la bază. Pentru 

descărcare este folosit un încărcător hidraulic cu braţ, containerul se goleşte pe la bază în 

autovehicule de transport. 

 În ce priveşte deşeurile stradale, activităţile de curăţare a străzilor şi a locurilor publice 

funcţionează bine şi de aceea este de aşteptat ca aceste activităţi să fie continuate sub 

contractările prezente, organizate de autorităţile locale. 

 Pentru deşeuri din construcţii şi demolări: în general cantităţile de deşeuri din 

construcţii sunt valorificate ca materiale de umplutură sau la reabilitare ecologică sau 

consolidarea eroziunilor. Celelalte materiale rezultate din demolări vor fi colectate, selectate, 

transportate şi depozitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 Deşeuri provenite din mortalit ăţi animale: Autoritatea Publică Locală, are obligaţia 

conform legii, să construiască o platformă de beton, cu dimensiuni planimetrice de minim 

2,5mx3,5m, pe un teren aparţinând domeniului public sau privat, pe care se va monta un 

container frigorific, pentru depozitarea temporară a cadavrelor de animale. Locaţia pentru 

containerul frigorific, va fi adiacentă unui drum public, pentru accesul facil al autospecialelor de 

transport a acestui gen de deşeuri. Locaţia va fi racordată la reţeaua de alimentare cu energie 

electrică, la reţeaua de apă şi la reţeaua de canalizare. 

 Pentru deşeurile voluminoase, DEEE-uri şi cele periculoase mici vor fi colectate de 

către operatorii de colectare a deşeurilor iar pentru transport se vor folosi camioane cu remorcă. 

Aceste deşeuri vor fi colectate în centrul de colectare Adjud.  

 După implementarea activităţilor de reciclare este de aşteptat ca aproximativ 70.000 tone 

de deşeuri să necesite depozitare.  

           Transportul deşeurilor colectate, se va realiza de către o firmă de salubrizare autorizată, pe 

baza unui contract încheiat cu Primăria municipiului Adjud, acestea fiind duse la staţia de 

transfer de la Adjud. Pentru deşeuri toxice, mortalităţi animale, etc, se vor încheia contracte de 

transport cu companii specializate şi autorizate în domeniu. 
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2.1.9. POLUAREA DIN SECTORUL INDUSTRIAL – RISCURI TEHNOLOGICE 

 
 Activităţile industriale joacă un rol important în bunăstarea materială a unei ţări, 

contribuind totodată la o creşterea economică durabilă. Cu toate acestea, activităţile industriale 

au, de asemenea, pe lângă acest efect benefic şi un impact semnificativ asupra mediului. 

 Riscurile tehnologice cuprind o gamă largă de accidente legate de activităţile industriale 

(explozii, incendii, scurgeri de substanţe toxice, exploatarea necontrolată a unor substanţe 

minerale, emisii şi poluări accidentale etc.) şi de managementul defectuos al întreprinderilor, cu 

impact asupra omului şi mediului ambiant.  

 Existenţa obiectivelor industriale în arealele intens poluate, cu densitate mare a populaţiei 

şi a construcţiilor, amplifică riscul producerii unor accidente de amploare.  

 Emisiile generate de cele mai mari instalaţii industriale reprezintă o parte considerabilă 

din totalul emisiilor principalilor poluanţi atmosferici cu efecte importante asupra mediului, 

respectiv din emisiile în apă şi sol, cărora li se adaugă deşeurile generate dar şi consumul de 

energie. 

 Posibilitatea de a controla activitatea instalaţiilor industriale astfel încât emisiile, 

deşeurile rezultate şi consumurile de energie să fie cât mai mici a făcut obiectul unei legislaţii la 

nivelul Uniunii Europene, care au condus, în cele din urmă, la adoptarea următoarelor directive: 

 

� Unităţi industriale aflate sub incidența Directivei IPPC 

 Directiva IPPC privind prevenirea şi controlul integrat al poluării stabileşte principiile 

pentru autorizare şi control a instalaţiilor bazate pe o abordare integrată şi aplicarea celor mai 

bune tehnici disponibile (BAT), care sunt cele mai eficiente tehnici pentru a atinge un nivel 

ridicat de protecţie a mediului, luând în considerare costurile şi beneficiile. 

 Directivele sectoriale stabilesc cerinţe specifice minime, inclusiv valorile limită de emisie 

pentru anumite activităţi industriale (instalaţii de ardere mari, incinerarea deşeurilor, activităţi 

care implică folosirea solvenţilor organici şi producţia de dioxid de titan). 

 Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi (E-PRTR) permite publicului să acceseze 

informaţiile privind emisiile şi transferurile în afara amplasamentului ale poluanţilor şi deşeurilor 

din instalaţii industriale. 
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 Comisia Europeană a început, în urmă cu cca. cinci ani, un amplu proces de reformare, 

oferind tuturor părţilor interesate posibilitatea să examineze modul în care legislaţia privind 

emisiile industriale poate fi îmbunătăţită astfel încât să ofere un nivel ridicat de protecţie a 

mediului şi a sănătăţii umane reducând în acelaşi timp costurile administrative prin simplificarea 

legislaţiei existente. Acest proiect denumit Directiva privind emisiile industriale (IED) acoperă 

ca zonă de reglementare şapte directive existente (Directiva IPPC şi şase directive sectoriale) 

adunând astfel, într-un singur instrument legislativ clar şi coerent un set de norme comune pentru 

autorizarea şi controlul instalaţiilor industriale, având drept scop reducerea emisiilor industriale 

de pe teritoriul Uniunii Europene cu precădere printr-o mai bună aplicare a celor mai bune 

tehnici disponibile. 

 Directiva 2010/75/UE (Directiva IED) a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

emisiile industriale, regrupează Directiva 2008/1/CE („Directiva IPPC”) şi alte şase directive 

într-o singură directivă privind emisiile industriale. 

 Astfel, Directiva 2010/75/UE înlocuieşte definitiv, 

� începând cu 7 ianuarie 2014: 

- Directiva 78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului de titan; 

- Directiva 82/883/CEE privind supravegherea şi controlul emisiilor de dioxid de titan; 

- Directiva 92/112/CEE privind reducerea deşeurilor provenite din industria dioxidului de 

titan; 

- Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili (COV); 

- Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor; 

- Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; 

� începând cu 1 ianuarie 2016: 

- Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi 

provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari. 

 Directiva IED a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 278/2013 privind 

emisiile industriale. 

 În municipiul Adjud este o singură unitate industrială care cade sub incidenţa Directivei 

IPPC (IED): SC VRANCART SA, pentru activitatea de producere de hârtie și carton, cu o 

capacitate de producție mai mare de 20 t/zi.   
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� Unităţi industriale cu riscuri tehnologice conform Directivei SEVESO II 

 O serie de accidente majore în industria chimică au avut loc în întreaga lume. În Europa, 

accidentul Seveso în 1976 a determinat adoptarea unei legislaţii care vizează prevenirea şi 

controlul acestor accidente. În 1982 a fost adoptată prima Directiva UE 82/501/CEE - aşa-numita 

Directiva Seveso. La 9 decembrie 1996, Directiva Seveso a fost înlocuită de Directiva 96/82/CE 

a Consiliului, aşa-numita Directiva Seveso II. Această directivă a fost extinsă prin Directiva 

2003/105/CE. Directiva Seveso II se aplică la unităţile industriale în care sunt prezente substanţe 

periculoase în cantităţi care depăşesc pragurile din directivă. 

 Scopul Directivei Seveso II este dublu. În primul rând, directiva are drept scop prevenirea 

riscurilor de accidente majore care implică substanţe periculoase. În al doilea rând, deoarece 

accidentele continuă să se producă, directiva are ca scop limitarea consecinţelor unor astfel de 

accidente nu numai pentru om (aspectele de securitate şi sănătate), dar şi pentru mediu (aspectul 

de mediu). Ambele obiective trebuiesc urmate în vederea asigurării unor niveluri înalte de 

protecţie pe întreg teritoriul Comunităţii, într-o manieră consecventă şi eficientă. 

 La momentul actual, este inventariat în municipiul Adjud un singur obiectiv aflate sub 

incidenţa Directivei SEVESO II transpusă prin Hotărârea de Guvern nr. 804/2007 privind 

controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase – risc 

minor: SNTFM “CFR MARFA” SA Depoul exploatare locomotive marfa Adjud. 

 

� Unităţi industriale sub incidența  Directivei LCP 

 Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de anumiţi poluanţi în aer din 

instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP) are ca obiectiv asigurarea reducerii emisiilor de 

dioxid de sulf (SO2) şi oxizi de azot (NOx) astfel încât depunerile şi concentraţiile acestora să se 

afle sub încărcările şi nivelurile critice, precum reducerea emisiilor de pulberi. Controlul 

emisiilor provenite din instalaţiile mari de ardere (cu putere termică nominală egală sau mai mare 

de 50 MWt) joacă un rol important în eforturile Uniunii Europene de a combate acidifierea, 

eutrofizarea şi ozonul de la nivelul solului. 

  În România, Directiva 2001/80/CE a fost transpusă prin H.G. nr. 541/2003 cu 

modificările şi completările ulterioare, abrogată şi înlocuită de H.G. nr. 440/2010 privind 

stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la 

instalaţiile mari de ardere și abrogată ulterior de Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale. 

 Nu sunt inventariate instalații mari de ardere pe teritoriul municipiului Adjud. 
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� Unităţi industriale sub incidența  Directivei privind emisiile de solvenți (COV) 

 Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili 

datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (Directiva privind 

emisiile de solvenţi) a fost transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea de Guvern nr. 

699/2003, cu modificările și completările ulterioare, abrogată ulterior de Legea nr. 278/2013 

privind emisiile industriale.  

 În cadrul strategiei globale de reducere a poluării, scopul directivei este de a preveni 

sau reduce efectele directe şi indirecte ale emisiilor de compuşi organici volatili (COV) 

asupra mediului şi sănătăţii umane, prin stabilirea unor limite de emisii pentru astfel de 

compuşi şi a unor condiţii de funcţionare pentru instalaţiile industriale care utilizează 

solvenţi organici.  

 Agenţii economici care exploatează instalaţiile ce intră sub incidenţa acestei directive au 

obligaţia aplicării măsurilor şi tehnicilor asociate celor mai bune tehnici disponibile care să 

asigure conformarea condiţiilor de operare cu una din următoarele cerinţe: 

o Respectarea valorilor limită de emisie pentru COV în gazele reziduale şi nivele maxime 

pentru emisiile fugitive (exprimate ca procent din consumul de solvenţi) sau a valorilor 

limită ale emisiei totale; 

o Aplicarea unei Scheme de reducere cu scopul eliminării şi reducerii poluării emisiilor de 

COV la sursă prin înlocuirea sau reducerea solvenţilor pe bază de COV cu solvenţi pe 

bază de apă sau cu substanţe cu conţinut mai mic de COV, reducere echivalentă cu cea pe 

care ar realiza-o aplicând valorile limită de emisie. 

 Directiva privind emisiile din solvenţi este cuprinsă în cadrul procesului de reformare 

propus de Comisie, împreună cu Directiva IPPC şi alte cinci directive sectoriale, sub numele de 

Directiva privind emisiile industriale (IED) realizând astfel un singur instrument legislativ clar 

şi coerent care va aduce beneficii semnificative asupra mediului şi sănătăţii umane prin 

reducerea emisiilor industriale de pe teritoriul Uniunii Europene, în special printr-o mai bună 

aplicare a celor mai bune tehnici disponibile. 

 Nu s-a putut accesa un „Inventar al  activităţilor/instalaţiilor care utilizează solvenţi cu 

conţinut de compuşi organici volatili” actualizat pentru județul Vrancea și municipiul Adjud. 
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� Unități industriale care funcționează sub incidenta Regulamentului REACH  

 Regulamentul 1907/2006 (CE) al Parlamentului European si al Consiliului din 18 

decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, restricționarea si autorizarea substanțelor 

chimice - REACH este un regulament al Uniunii Europene destinat sa asigure un nivel ridicat de 

protecție a sănătății umane si a mediului, sa gestioneze si sa controleze potențialul risc pentru 

sănătatea umana si mediu datorat utilizării produselor chimice în Uniunea Europeană, având în 

vedere libera circulație a substanțelor ca atare, în amestecuri sau în articole. Acest regulament a 

intrat în vigoare la 1 iunie 2007 si înlocuiește o serie de directive europene printr-un sistem unic. 

Însăși denumirea REACH este un acronim pentru trei, din cele patru elemente cheie ale 

Regulamentului – înRegistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restricționarea substanțelor 

CHimice. 

 REACH acoperă un domeniu foarte larg, aplicându-se tuturor substantelor chimice care 

sunt produse, importate, introduse pe piata sau utilizate în comunitatea europeana, ca atare, 

în amestecuri sau în articole (daca substanța este destinata sa fie emisa în condiții de utilizare 

normale sau care pot fi prevăzute în mod rezonabil). 

 Regulamentul se bazează pe principiul conform căruia, producătorii, importatorii, 

utilizatorii din aval trebuie sa se asigure ca produc, importă, utilizează substanțe care nu au 

efecte adverse asupra sănătății umane si mediului. 

 Regulamentul are următoarele obiective principale: 

     -  Asigurarea unui nivel ridicat de protectie a sanatatii umane si a mediului fata de utilizarea 

produselor chimice 

     -  Permiterea liberei circulații a substanțelor, ca atare, în amestecuri sau în articole, menținând 

si îmbunătățind totodată competitivitatea si inovația industriei chimice la nivelul UE 

     -  Responsabilizarea celor ce plasează substanțe chimice pe piață (producători si importatori) 

cu privire la înțelegerea si gestionarea riscului asociat cu utilizarea acestora 

     -  Promovarea dezvoltarii unor metode alternative de evaluare a pericolelor pe care le prezinta 

substantele 

     -  Creșterea transparentei 

     -  Promovarea interzicerii testelor pe animale 

     -  Integrarea cu aspectele internaționale 

     -  Conformarea UE cu obligațiile internaționale impuse de Organizația Mondiala a 

Comerțului. 
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 Nu există în municipiul Adjud operatori economici care se supun exigentelor 

Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea 

substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice23.  

  

 Agenţii economici înscrişi în sistemul REACH al Uniunii Europene conferă o mai mare 

responsabilitate în administrarea riscurilor substanţelor chimice şi denotă preocupare în a asigura 

un nivel ridicat al protecţiei sănătăţii umane şi a mediului. 

 

 2.2. EVOLUȚIA PROBABILĂ A MEDIULUI ÎN SITUAȚIA 
NEIMPLEMENTĂRII P.U.G. ADJUD 

  

 În cazul planului analizat în prezenta lucrare – Plan Urbanistic General al municipiului 

Adjud actualizat 2016, nu se poate pune problema neimplementării acestuia, întrucât este 

obligatorie finalizarea procedurii de adoptare și implementare a P.U.G. odată cu aprobarea prin 

hotărâre a Consiliului Local Adjud. Este foarte important însă, să fie identificate toate 

problemele care au condus la dificultăți în autorizarea lucrărilor de construire la nivelul 

municipiului. Aceste probleme vor persista dacă nu-și găsesc rezolvare în propunerile de 

organizare urbanistică din noul Plan Urbanistic General și ar putea conduce chiar la sancțiuni ale 

autorităților administrației publice locale, sancțiuni prevăzute de Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completărilor ulterioare. 

 Astfel, actul normativ indicat prevede următoarele obligații ale autorităților 

administrației publice locale24:  

� de a adopta şi/sau aplica măsuri obligatorii cu privire la întreţinerea şi 

înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din 

curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi, în conformitate cu 

planurile de urbanism; 

                                                             
23  Sursa de informare: Planul de Amenajare a Teritoriului Județean, Faza aIIa. 

24  A se vedea art. 96 alin. (1), punctele 12- 15 și alin. (2) punctele 11 – 12 din O.U.G. nr. 195/2005 
privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare 
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� să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri 

de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei 

zone şi localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor 

deteriorate şi măsuri de dezvoltare a spaţiilor verzi, de protecţie sanitară a 

captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; 

� de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi prevăzute în 

planurile urbanistice; 

� de a nu degrada mediul prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel; 

� de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca 

atare în documentaţiile de urbanism, de a nu reduce suprafeţele acestora ori 

obligaţia de a nu le strămuta; 

� îmbunătăţirea microclimatului urban, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi 

a luciilor de apă din interiorul localităţilor şi din zonele limitrofe acestora, de a 

înfrumuseţa şi proteja peisajul, de a menţine curăţenia localităţilor; 

� de a informa publicul privind riscurile generate de funcţionarea sau existenţa 

obiectivelor cu risc pentru mediu şi sănătatea populaţiei; 

� adoptarea elementelor arhitecturale adecvate, optimizarea densităţii de locuire, 

concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, 

a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor 

peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă; 

� de a reglementa accesul anumitor tipuri de autovehicule sau a desfăşurării unor 

activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale 

localităţilor, cu predominanţă în spaţiile, destinate locuinţelor, zonele destinate 

tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului, inclusiv prin interzicerea 

temporară sau permanentă; 

� de a supraveghea aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, în acord cu planificarea de mediu; 

� de a supraveghea operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminării 

accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi de a dezvolta 

sisteme de colectare a deşeurilor refolosibile; 

� de a asigura, prin serviciile publice şi operatorii economici responsabili, 

salubrizarea stradală, a spaţiilor verzi, pieţelor şi parcurilor publice, şi întreţinerea 

acestora; 
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� de a respecta prevederile din planurile de urbanism cu privire la amplasarea 

obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de 

canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi 

industriale, şi a altor obiective, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, 

tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei; 

� de a amenaja, întreţine şi dezvolta reţele de canalizare. 

 

 Schema actuală de sistematizare a municipiului urmează concluziile Planului Urbanistic 

General actualizat în 2004, proiectat de S.C. ARHIPLUS S.R.L. (proiect nr. 34/2004) și aprobat 

prin Hotărârea nr. 24/2005 a Consiliului Local al Municipiului Adjud. 

 Disfuncționalitățile la nivelul localității25, identificate și evidențiate în Memoriul General 

al Planului Urbanistic General al municipiului Adjud –versiune revizuită (V1R3), elaborat de 

S.C. ARHIGRAFIC S.R.L. (proiectant general) reflectă situația actuală a municipiului, luând în 

considerare și aspecte de mediu. 

 Astfel, în urma analizei situaţiei existente, au rezultat următoarele disfuncţionalităţi şi 

aspecte critice: 

 Circulaţie: 

- Traficul de tranzit utilizează rețeaua de străzi existentă creând ambuteiaje şi încetiniri 

- precum şi creşterea gradului de poluare; 

- Calitatea proastă a drumurilor (lipsa îmbrăcăminţii asfaltice sau deteriorarea acesteia, 

drumuri parţial pietruite sau parţial din pământ, lipsa amenajărilor pentru evacuarea 

apelor de pe platforma drumurilor); 

 Fond construit şi utilizarea terenurilor: 

- Calitatea necorespunzătoare a unor construcţii cu structuri deteriorate şi statut incert în 

privinţa asigurării stabilităţii; 

- Unele construcţii sunt realizate din materiale nedurabile, neavând la bază o documentaţie 

tehnică şi asistenţă minimă în realizarea lor; 

- Unele locuinţe sunt amplasate în zone cu risc de inundaţii; 

- Majoritatea locuinţelor individuale existente au indicatori pentru confort mici şi foarte 

mici; 

                                                             
25  Punctul 3.16. „Disfuncționalități – Aspecte critice”, pag. 31 
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- Insuficienta dezvoltare a echipării tehnico – edilitare; 

 Spaţii plantate, agrement şi sport: 

- Insuficienţa zonelor de agrement, sport şi spaţii verzi. 

 Probleme de mediu: 

- Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor provenite din gospodării; 

- Degradarea unor terenuri prin exces de umiditate, risc de inundații în apropierea râurilor 

Siret şi Trotuş. 

 Protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu pe baza normelor sanitare în vigoare 

faţă de construcţii şi culoare tehnice cu destinaţie specială, zone poluate: 

- Zone cu valoare de patrimoniu neprotejate; 

- Staţii de captare, gospodării de apă neprotejate; 

- Linii electrice aeriene, magistrale de alimentare cu apă, magistrale de gaze neprotejate; 

- Căi de comunicaţie rutieră, feroviară neprotejate; 

- Necesitatea de introducere în intravilan a unor suprafeţe de teren; 

- Platforme meteorologice. 

Conform analizei aspectelor relevante ale stării actuale a mediului se poate observa că, în 

absența implementării Planului Urbanistic General al municipiului Adjud actualizat la nivelul 

anului 2015, evoluția probabilă nu ar putea rezolva disfuncționalitățile menționate în cadrul 

analizei situației existente și nu ar fi în acord cu prioritățile administrației publice locale, 

respectiv:  

• asigurarea obiectivului de 26 mp de spaţiu verde la un locuitor; 

• realizarea unei variante ocolitoare a Municipiului Adjud; 

• reabilitarea şi modernizarea drumurilor; 

• măsuri de reabilitare şi modernizare a fondului construit existent, refuncţionalizarea unor 

obiective în funcţie de necesităţile localităţii; 

• construcţiile de locuinţe vor avea la bază proiecte avizate, iar în execuţie se vor utiliza 

materiale durabile; 

• clădirile existente vor fi reabilitate în vederea încadrării în indicatorii minimi de confort; 

• creşterea indicatorilor urbanistici maximi (POT, CUT); 

• refacerea construcţiilor în care se pot desfăşura activităţi de natură socio economică; 

• asigurarea echipării tehnico – edilitare la un nivel corespunzător; 
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• amenajarea unor zone sportive şi de agrement la nivelul localităţii şi asigurarea 

accesibilităţii spre viitoarele dotări specifice; 

• amenajarea unor puncte de precolectare selectivă a deşeurilor menajere şi colectarea 

acestora printr-un program de salubrizare; 

• realizarea plantaţiilor de protecţie cu rol ecologic pe traseele principalelor drumuri; 

• măsuri de protecţie, refacere, conservare pentru zonele de patrimoniu neprotejate; 

• măsuri de protecţie, plantaţii de protecţie pentru staţiile de captare şi gospodăriile de apă 

neprotejate; 

• măsuri de protecţie, stabilire zone protejate pentru liniile electrice aeriene, magistrale de 

alimentare cu apă, staţii de captare, de epurare, magistrale de gaze; 

• măsuri de protecţie – stabilire zone protejate pentru căile de comunicaţie rutieră, 

feroviară; 

• scenarii şi perspective privind activităţile economice şi de evoluție a populaţiei; 

• armonizarea interesului public cu interesul privat; 

• definirea obiectivelor de utilitate publică necesare şi asigurarea de amplasamente pentru 

acestea;  

• realizarea obiectivelor propuse, în condițiile respectării dreptului de proprietate;  

• introducerea măsurilor de protecţie a mediului; 

• instituirea de măsuri speciale de protecţie şi de reglementări specifice pentru ansambluri 

şi monumente cu valoare deosebită;  

• dezvoltarea echipării edilitare, în corelare cu capacităţile necesare şi direcţiile de 

dezvoltare ale localităţii;  

• materializarea programului de dezvoltare a localităţii având la bază propunerile 

colectivităţii locale; 

• implementarea sistemului integrat de gestionare şi colectare a deşeurilor, corelat cu 

proiectul în derulare la nivelul judeţului Vrancea. 
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3. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR POSIBIL 
A FI AFECTATE SEMNIFICATIV 

 

Unitățile teritoriale de referință (UTR) propuse în proiectul Planului Urbanistic General și 

al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG, ţin cont de tendinţa actuală de dezvoltare a 

municipiului Adjud, încercând o sistematizare şi o armonizare generală, împiedicând, în acelaşi 

timp, dezvoltările haotice. Proiectul PUG actualizat 2016 ţine cont de principiile dezvoltării 

durabile, atât din punct de vedere urbanistic, dar şi social, industrial, economic şi din punct de 

vedere al protecţiei mediului.  

Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri: 

• funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări; 

• regimul de construire (ocuparea terenului, gradul de utilizare a terenului); 

• înălţimea maximă admisă. 

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor 

regulamentului şi deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR. 

Conform legislaţiei în vigoare documentaţia de urbanism poate fi iniţiată pentru a fi 

admise derogări de la regulamentul de urbanism aferent PUG, doar în baza unui studiu de 

oportunitate aprobat conform legii de consiliul local, prin care se vor stabili condiţiile întocmirii 

planului urbanistic precum şi suprafaţa ce urmează a fi studiată şi reglementată. 

Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă se mai adaugă un criteriu de diferenţiere a 

prevederilor regulamentului:  respectiv situarea într-o zonă protejată. 

Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la zonele, subzonele şi unităţile teritoriale de 

referinţă menționate în Zonificarea funcţională propusă, iar Capitolul II al Regulamentului Local 

de Urbanism proiectat de S.C. ARHIGRAFIC S.R.L. conține „Prescrip ţii   specifice  pe  zone, 

subzone   şi  unităţi  teritoriale  de  referinţă”.  

Zonele, subzonele și unitățile teritoriale de referință reglementate sunt următoarele: 

1. Zone protejate - monumente şi situri amplasate pe teritoriul  municipiului Adjud 

2. Zone  de siguranţă şi de protecţie sanitară  
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3. Zone  cursuri de apă  

4. Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate 

5. Zone  de siguranţă şi de protecţie a staţiilor meteorologice  

6. Zone  cu risc geotehnic  

7. Zone  cu expunere la riscuri tehnologice  

8. Căi de comunicaţie  

9. Parcarea autovehiculelor 

10. Dreptul de parcelare 

11. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

12. Reguli cu privire la înălţimea şi aspectul exterior al construcțiilor 

13. Reguli cu privire la spații verzi și plantate 

14. Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor 

15. Reguli de bază privind asigurarea compatibilităţii  funcţiunilor  

16. Zone cuprinse în intravilan 

 

 1. ZONE PROTEJATE - MONUMENTE ŞI SITURI AMPLASATE PE 

TERITORIUL  MUNICIPIULUI ADJUD 

 Pe teritoriul Municipiului Adjud, se află mai multe obiective, înscrise în lista de 

monumente istorice şi de arhitectură, clasate conform Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor 

nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice. 

a) BAZA LEGALĂ - Activitatea din domeniu este reglementată de: 

- Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată în 2006; 

- Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea 

unor situri arheologice ca zone de interes naţional 

b) REGULI GENERALE APLICABILE ZONELOR ISTORICE PROTEJATE ŞI 

DE PROTECŢIE DIN MUNICIPIUL ADJUD 

 Pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Adjud, situat în zonele şi subzonele 

istorice protejate, indiferent de natura regimului de proprietate asupra terenului (public sau 

privat), precum şi indiferent de modul de utilizare al acestuia (construit, neconstruit sau 

amenajat), pentru orice intervenţie de construcţie (inclusiv pentru lucrări prilejuite de intervenţii 

asupra reţelelor de utilităţi publice) atât sub nivelul terenului natural, cât şi sub nivelul de călcare 

actual al subsolurilor sunt obligatorii următoarele măsuri de conservare a valorilor arheologice 

potenţiale şi documentate existente în zonă: 
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- realizarea de sondaje arheologice înainte de începerea intervenţiilor propriu-zise; 

- supravegherea arheologică pe întreaga durata a efectuării săpăturilor de orice fel; 

- acţionarea autorizată de specialitate în vederea eliberării de sarcină arheologică, în 

conformitate cu actele normative în vigoare. 

c) DEROGĂRI DE LA REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 

 Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: POT, CUT, amplasarea 

construcţiilor faţă de aliniament şi limitele laterale sau posterioare ale loturilor. 

 Derogările se admit numai în cazuri bine justificate de natura terenului sau de 

descoperirile arheologice.  Derogările se aprobă în baza unei documentaţii de urbanism aprobate 

în condiţiile legii. 

d) CATEGORII DE UTILIZĂRI FUNCŢIONALE ADMISE 

 Pentru zonele istorice protejate sunt admise următoarele categorii de utilizări funcţionale 

ale imobilelor: 

- imobile utilizate preponderent pentru locuire şi secundar pentru alte funcţiuni 

compatibile; 

- imobile utilizate pentru activităţi mixte, în care pe lângă funcţiunea de locuire se întâlnesc 

funcţiunile de comerţ, servicii, alimentaţie sau mici spaţii de birouri; 

- imobile utilizate pentru activitatea instituţiilor publice, de cultură, de sănătate sau culte; 

- imobile utilizate preponderent sau total ca spaţii verzi amenajate pentru promenadă şi 

sport în aer liber. 

 Utilizările funcţionale sus menţionate generează atât modul de ocupare al parcelei şi 

tipologia fondului construit, cât şi structurarea unei zone/subzone istorice de referinţă. 

 Utilizările funcţionale admise sunt în concordanţă cu zonificarea prevăzută în PUG şi în 

regulamentul aferent acestuia: 

� În fiecare zonă istorică se va acţiona în sensul conservării  caracterului general al 

zonei/subzonei, inclusiv prin păstrarea utilizărilor funcţionale existente în măsura în care 

acestea reprezintă o caracteristică a subzonei  din care face parte; 

� Trebuie stimulată dezvoltarea funcţiunilor cu caracter comercial care prin modul de 

organizare, de desfăşurare a activităţii, prin calitatea serviciilor pot reprezenta un grad de 

atracţie publică atât la nivelul de interes al comunităţii locale cât şi o atracţie de interes 

municipal şi/sau de interes turistic.  

� Vor fi susţinute prioritar funcţiunile comerciale, îndeosebi a celor cu caracter de lux (cum 

ar fi: anticariate, consignaţii, galerii de artă ş.a.), a celor de alimentaţie (cum ar fi: 
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cafenele, ceainării, baruri, cofetării, mici restaurante specializate,cluburi ş.a.), a celor 

pentru turism (mici hoteluri, pensiuni ş.a.) sau pentru servicii (cum ar fi:media, edituri, 

agenţii, servicii profesionale şi personale, sedii ale unor asociaţii ş.a.), inclusiv a 

activităţilor manufacturiere compatibile cu statutul zonei atractive pentru turismul 

cultural. 

� Se admit modificări ale funcţiunilor actuale, astfel încât să se respecte următoarele 

condiţii, considerate minimale, pentru schimbarea funcţiunilor existente: 

- să se realizeze prin intervenţii specializate elaborate, avizate şi aprobate în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

- să corespundă specificului şi statutului pe care îl deţine imobilul; 

- să reprezinte o revenire la funcţiunea destinată iniţial imobilului; 

- să conducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor în raport cu disfuncţiile generate de lipsa 

spaţiilor de parcare. 

� În ceea ce priveşte imobilele care sunt utilizate în prezent pentru activităţi ale instituţiilor 

publice, de cultură, de sănătate sau de culte acestea trebuie să-şi conserve strict aria de 

desfăşurare şi să urmărească îmbunătăţirea calităţii serviciilor în raport cu disfuncţiile 

actuale datorate spaţiilor de parcare reduse. 

� În acelaşi context se interzice realizarea clădirilor destinate exclusiv pentru birouri 

precum şi schimbarea în exclusivitate pentru birouri a oricăror funcţiuni actuale ale 

clădirilor existente. 

� Spaţiile publice care în prezent sunt amenajate ca spaţii verzi şi sunt utilizate ca grădini 

publice, se vor conserva cel puţin în perimetrul actual de amenajare, analizând 

eventualele posibilităţi de dezvoltare ale acestei utilizări funcţionale în limitele care este 

asigurată şi conservarea caracterului pe care îl are zona din care face parte. 

� În ceea ce priveşte posibilitatea de utilizare funcţională a spaţiilor publice amenajate ca 

spaţii verzi cu caracter de parc - grădină publică, trebuie evidenţiat şi susţinut caracterul 

public al acestora prin modalitatea de relaţionare şi de percepere în raport cu circulaţia 

publică şi prin modul de organizare al activităţilor din vecinătatea acestora, inclusiv în 

ceea ce priveşte relaţia vizuală. 

� În cazul spaţiilor publice amenajate peisajer ca grădini publice sunt permise doar acele 

activităţi specifice (cum ar fi: promenadă, recreere, loisir ş.a.) care presupun o utilizare 

publică a acestora, strict în limitele asigurate de amenajările peisajere. În aceste spaţii 

publice poate fi acceptată doar amplasarea elementelor de mobilier urban şi de for public, 
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fără a fi permise alte construcţii indiferent de destinaţie sau de caracterul temporar sau 

permanent ala cestora. 

� În cazul imobilelor utilizate în prezent pentru activităţi mixte, în care pe lângă funcţiunea 

de locuire se întâlnesc funcţiunile de comerţ, servicii, alimentaţie sau mici spaţii de 

birouri se poate accepta o modificare a ponderii dintre funcţiunile existente în 

următoarele condiţii considerate minimale: 

- să se păstreze o pondere a funcţiunii de locuire care să reprezinte minimum 50% din aria 

construită desfăşurată a imobilului. 

- să se realizeze doar prin intervenţii specializate elaborate, avizate şi aprobate în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

- să corespundă specificului şi statutului pe care îl deţine imobilul şi zona din care face parte; 

- să reprezinte o revenire la funcţiunea destinată iniţial imobilului; 

- să nu inducă relaţii de incompatibilitate între funcţiunile existente; 

- să conducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor în raport cu disfuncţiile generate de lipsa 

spaţiilor de parcare. 

� În cazul imobilelor utilizate în prezent preponderent pentru locuire şi secundar pentru alte 

funcţiuni compatibile, precum şi în cazul imobilelor utilizate în prezent exclusiv pentru 

locuire se poate accepta o modificare a ponderii dintre funcţiunea de locuire şi celelalte 

funcţiuni în următoarele condiţii considerate minimale: 

- să se păstreze o pondere a funcţiunii de locuire care să reprezinte minimum 75% din aria 

construită desfăşurată a imobilului în care se solicită schimbarea de funcţiune;  

- să se realizeze doar prin intervenţii specializate elaborate, avizate şi aprobate în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

- să corespundă specificului şi statutului pe care îl deţine imobilul şi zonele din care face parte; 

- să reprezinte o revenire la funcţiunea destinată iniţial imobilului; 

- să se păstreze tipologia existentă a fondului construit şi să nu se inducă relaţii de 

incompatibilitate între funcţiuni; 

- să conducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor în raport cu disfuncţiile generate de lipsa 

spaţiilor de parcare. 

e) UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI 

 În cazurile admise pentru intervenţiile de asanare-dezvoltare, pentru restructurare a 

fondului construit sau pentru restructurare urbană, proiectul de intervenţie trebuie să respecte 

următoarele condiţii: 
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- funcţiunile propuse trebuie să fie compatibile cu funcţiunile existente în vecinătate; 

- să asigure spaţii de parcare în interiorul suprafeţei pe care este propusă intervenţia, cel puţin 

pentru necesarul normat generat de funcţiunile şi dimensiunile intervenţiei propuse; 

- să asigure ameliorarea aspectului construcţiilor şi amenajărilor şi să demonstreze calităţile prin 

care asigură o mai bună integrare în raport cu caracterul particular al zonei. 

 Este posibilă schimbarea funcţiunii actuale a imobilelor clasate în Lista Monumentelor 

Istorice, cu condiţia ca funcţiunea propusă să respecte următoarele condiţii: 

-  să nu stânjenească vecinătăţile; 

- să nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului /elementelor 

valoroase ale interiorului; 

- să nu afecteze vegetaţia existentă din amenajările peisajere, plantaţiile de aliniament, spaţiile 

plantate de pe parcelele private; 

- să nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare în interiorul parcelei sau pe 

domeniul public. 

 

f) UTILIZĂRI INTERZISE 

 Sunt interzise în perimetrul zonelor protejate din Municipiul Adjud  orice activităţi care 

prin natura lor: 

- sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată; 

- pot conduce sau provoca degradarea sitului istoric sau imobilelor clasate şi a celor care deţin o 

valoare culturală semnificativă identificată prin studiile preliminare; 

 Sunt interzise activităţile care generează poluare, cele care prezintă risc tehnologic, cele 

care presupun o sporire a traficului carosabil, precum şi cele care conduc la realizarea de 

construcţii provizorii de orice natură (cum ar fi: chioşcuri, garaje, depozite, barăci ş.a.) 

 Sunt interzise activităţile care au ca obiect de bază: 

- activităţi productive de materiale de construcţie; 

- depozitarea şi/sau vânzare substanţelor inflamabile sau toxice; 

- depozitarea şi/sau colectarea, inclusiv pe platforme, a materialelor refolosibile sau a deşeurilor 

urbane, precum şi depozitarea de orice natură pe terenurile vizibile din zonele accesibile public. 

 Sunt interzise amplasarea pe faţadele clădirilor sau pe construcţiile specializate de 

susţinere a echipamentelor vizibile din zonele accesibile public: 

- aparate de aer condiţionat, antene (T.V. satelit, telefonie mobilă ş.a.), contoare, cablaje (CATV, 

telefonie fixă ş.a.), ţevi, puncte de transformare; 
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- panouri publicitare şi de afişaj indiferent de dimensiunea şi modalitatea lor demontare. 

 

g)  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 

Toate intervențiile care presupun lucrări de echipare, întreţinere şi/sau amenajare şi care 

afectează finisajele exterioare în ceea ce priveşte cromatica, textura, materiale învelitorilor, 

precum şi împrejmuirile, porţile de acces de parcelă, tâmplăria golurilor de vitrină sau a celor de 

la etajele superioare, trebuie să răspundă cerinţelor categoriei de intervenţii în care este încadrat 

imobilul respectiv;  

Restaurarea sau transformarea vizează, atât realizarea amenajărilor necesare satisfacerii 

condiţiilor normale de locuire, cât şi consolidarea, punerea în valoare a construcţiilor existente, 

ameliorarea aspectului lor şi restituirea echilibrului alterat prin modificări ca: supraînălțări, 

demolări, străpungeri, blocări de goluri, rupturi sau alterări ale modenaturilor existente.  

Clădirile cu valoare de monument sau ambientală trebuie să reprimească aspectul şi 

caracterul original prin suprimarea adăugirilor, mai puţin cele cu valoare istorică, arheologică sau 

arhitecturală intrinsecă. 

În acest ultim caz ele se vor restaura în acelaşi regim cu clădirea. 

Se vor suprima rețelele şi conductele parazite. 

Se va respecta compoziția şi concepţia originală prin revenirea la forma iniţială a 

decoraţiilor, golurilor şi profilelor tâmplăriei exterioare precum şi a acoperişurilor.  

Descoperirea în timpul lucrărilor a fragmentelor de arhitectur ă veche / arce, 

basoreliefuri, muluri, elemente de lemn / şi/sau a vestigiilor arheologice necunoscute la data 

eliberării autoriza ţiei, creează obligativitatea anunţării forurilor autorizate pentru a decide 

menţinerea şi restaurarea lor. 

Zidăriile din piatră sau elemente de piatră de talie / placaje la socluri sau la elemente de 

structură, elemente de modenatură: cornişe, bandouri, subasmente /, se vor trata conform situaţiei 

iniţiale. Dacă aceste elemente au suferit acoperiri cu tencuieli sau zugrăveli ele vor fi degajate de 

acoperiri şi repuse în starea originală. 

Elementele deteriorate vor fi înlocuite prin elemente de aceeaşi culoare, profil şi mărime 

ca cele originale. - tencuielile şi zugrăvelile vor fi în tente naturale sau colorate. Ele se vor 

executa din mortar de var şi nisip în tonalităţi inspirate din cele vechi conservate sau restaurate 

de specialişti. 
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Tencuiala va lăsa aparente elemente de decor arhitectural, ancadramente, care vor trebui 

restaurate.  

-  golurile în ziduri vor fi dimensionate şi proporţionate corelat cu golurile existente la aceeaşi 

clădire sau la cele vecine urmărind logica statică a construcţiilor.  

- în clădirile cu valoare de monument sau ambientală, refacerea tâmplăriei se va face identic 

atunci când există elemente martor; când nu există, refacerea se va face după un model relevat pe 

o construcţie de acelaşi tip şi din aceeaşi epocă;  

- se vor folosi uşi exterioare de lemn ale căror compoziţii, proporţii şi desen vor fi compatibile cu 

specificul clădirii.  

Lemnul va fi tratat sau vopsit, urmărind caracterul de epocă al edificiului.  

Se interzic următoarele materiale la acoperişuri: azbociment; materiale plastice; carton 

asfaltat; tablă.  

Acoperișurile vor trebui să conserve materialele şi forma originală. Pantele vor determina 

alegerea materialului adecvat, fiind recomandabilă ţigla solzi de forma, culoarea şi dimensiunile 

celor existente. Coamele se vor realiza cu ţigle speciale prinse cu mortar de var. 

Se interzice înlocuirea acoperișurilor existente cu acoperişuri terasă: 

- lucarnele se vor conserva în forma în care există şi se vor restaura, fără a fi înlocuite cu lucarne 

nespecifice şi netradiţionale;  

- părţile metalice ale acoperişurilor şi racorduri pentru scurgerea apelor pluviale se vor executa 

din tablă de zinc lăcuită în tente de culoare închisă, din tablă de cupru sau arămită. 

- se va urmări poziţionarea cât mai adecvată a elementelor de scurgere aparentă, şi se va reduce 

numărul acestora prin regrupări.  

Se interzic coturi sau coborâri oblice pe planul faţadei - coşurile de fum şi de ventilaţie se 

vor restaura şi se vor realiza după modele existente. Coşurile originare din cărămidă aparentă se 

vor rostui cu mortar, iar cele tencuite vor relua aspectul faţadelor de acelaşi tip. 

Coronamentele şi capacele se vor face la fel cu vechile modele.  

Se interzic coșuri de fum din beton aparent, coronamente metalice sau din beton şi 

diverse sisteme de  ventilaţie aparente.  

Elementele de îmbunătăţire a tirajului se vor amplasa discret, invizibile din domeniul 

public. 

� elemente secundare: lucrările vechi de feronerie se vor conserva şi restaura / grilaje, 

balcoane, decoraţii, etc.;  

� modelele noi se vor apropia cât mai mult de cele existente;  
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� la imobilele existente nu se admite crearea de balcoane care avansează în spaţiul public;  

� se vor suprima adaosurilor create ulterior construcţiilor originale, cu prilejul lucrărilor de 

restaurare sau refacere a fațadelor; 

� curțile de serviciu, spatii gospodăreşti sau locuri de depozitare a pubelelor se vor amplasa 

în locuri nevizibile din spaţiu public - faţade comerciale - vitrine. 

Pentru imobilele vechi cu goluri la parter, vechile străpungeri / goluri vor fi conservate 

sau reconstituite cu ocazia operațiunilor de amenajare. Se interzice comasarea golurilor. 

Firmele, materialele şi culorile vor fi supuse autorizării conform prevederilor legale. 

Firmele vor putea fi paralele sau perpendiculare pe faţadă. 

Aspectul general va fi în acord cu arhitectura imobilului sau a imobilelor vecine.  

� se recomandă materiale de calitate, grafisme tradiţionale care figurează simbolic 

activitatea, efecte de transparență şi decupaj; 

� se recomandă dimensiuni mici, discrete, respectarea compoziţiei faţadei precum şi 

elementele de decor, bosaje, etc. a căror logică nu trebuie încălcată prin modul de 

amplasare a firmei;  

� se interzic:  

− dispozitive sclipitoare,stridente sau cu iluminat agresiv;  

− inscripţii luminoase moderniste;  

− inscripţii pe balcoane, cornişe sau acoperişuri;  

− însemnele paralele cu faţada se vor limita la lungimea vitrinei, respectând trama parcelară 

dacă mai multe partere de clădiri alipite sunt unificate prin aceeași funcțiune.  

 

h) ZONE NON - AEDIFICANDI26 

                                                             
26 Zona Non Aedificandi este o locuțiune în limba latină (grafiată inițial Ædificandi) reprezentând, în 
vechime, o zonă interzisă tuturor tipurilor de construcții, care delimita contra-glacisul unei cetăți de periferia 
orașului. Această zonă era păstrată liberă pentru ca artileria din cetate să poată trage fără să afecteze vreo 
construcție civilă sau militară. 
În prezent, non aedificandi desemnează o regulă urbanistică potrivit căreia, într-o zonă strict delimitată, din 
rațiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizații de construire, în mod 
definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcțiunea propusă. În cazul retragerii 
obligatorii a clădirilor față de aliniamentul stabilit pentru o anumită zonă, interspațiul dintre aliniament și 
alinierea clădirilor este non aedificandi, cu excepțtia împrejmuirilor, acceselor și a teraselor ridicate cu cel 
mult 0,40 metri față de cota terenului din situația anterioară lucrărilor de terasament (Sursa: 
https://ro.wikipedia.org) 
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Pentru punerea în valoare, protecţia şi conservarea valorilor culturale constituite, de 

unghiurile şi culoarele de vizibilitate, sunt interzise intervenţiile arhitectural - urbanistice de 

construire supraterană pe toate suprafeţele de teren ocupate în prezent de:  

- plantaţii sau amenajări peisajere publice sau private;  

- circulaţii carosabile şi parcaje publice la nivelul terenului;  

- circulaţii pietonale publice. 

 

 

Subzona aferentă clădirii fostei Primării a Municipiului Adjud, monument VN-II-m-B-06493 

 

Conturul cadastral al  monumentului (COORDONATE stereo 70) 

X=668777.633  Y=513146.472   

X=668784.775  Y=513123.447   

X=668810.308  Y=513133.621   

X=668801.023  Y=513157.896   

 

� Descriere 

Delimitare  - subzona cuprinde imobilul din Municipiul Adjud,  str. V. Alecsandri nr.7 pe tot 

conturul cadastral al imobilului 

 - subzona cuprinde monumentul şi zona sa de protecţie. 
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Caracteristici  - imobilul este construit  la începutul  sec. al XX-lea – anul 1926; 

 - regim de construire discontinuu - clădire izolată;  

Evoluție           - clădirea a fost consolidată şi modernizată în anul 2011;  

Agresiuni        - lipsa de întreţinere a  spaţiilor publice.  

Valoare            - imobil monument cu valoare proprie.  

Grad de protecție - ridicat (se protejează valorile arhitecturale).  

Sunt permise intervenții  care conservă caracterul existent prin ameliorarea fondului construit şi 

a valorii urbanistice. 

Intervenții        - reabilitarea curților şi a vegetaţiei de ambient. 

 

� Utilizare funcțională 

Utiliz ări admise:  

- se menţin neschimbate acele utilizări ini ţiale ale clădirilor care corespund cerinţelor actuale sau 

se admite revenirea la acestea  

Utiliz ări admise cu condiționări :  

-  funcţiuni cu caracter comercial, servicii, administrativ cu următoarele condiţii: 

-  funcţiunea să nu implice activităţi cu mult public şi trafic de maşini;  

- funcțiunea să nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a 

caracterului/elementelor valoroase ale interiorului;  

-  să nu afecteze curţile de faţadă şi vegetaţia;  

-  să nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare in interiorul parcelei sau pe 

domeniul public;  

-  funcţiunea să nu stânjenească caracterul subzonei.  

Utiliz ări interzise:  

-  activităţi  incompatibile cu statutul de zonă protejată;  

-  activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

- construcţii provizorii de orice natură - inclusiv chioşcuri şi panouri publicitare, de orice 

dimensiune şi indiferent de modalitatea lor de montare;  

- depozitare en-gros;  

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;  

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau 

din instituţiile publice;  

- depozitări de materiale refolosibile;  
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- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;  

- staţionarea şi gararea autovehiculelor în construcţii multietajate;  

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe 

parcelele adiacente;  

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 

împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

 

� Amplasarea clădirilor  

Caracteristicile parcelelor - se păstrează parcela iniţială;  

Amplasarea fată de aliniament - se păstrează amplasarea iniţială pe parcelă ;  

Alinierea laterală şi posterioară - se păstrează amplasarea iniţială a construcţiei pe parcelă.  

Amplasarea clădirilor pe aceeași parcelă - clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu 

jumătate din înălţimea la cornişa a celei mai înalte dintre ele; 

 

� Echiparea clădirilor  

Circula ții şi accese:  

- parcela trebuie să aibă asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulaţie publică 

în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din  proprietăţile învecinate;  

- este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu 

dificultăţi de deplasare. 

Staționarea autovehiculelor  

- staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.  

Condiții de echipare edilitară:  

-  toate construcţiile vor fi racordate la reţelele edilitare publice;  

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea  apelor meteorice în reţeaua de 

canalizare; 

-  toate noile branşamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;  

-  se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se 

recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;  

-  se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații si gaze pe 

fațadele principale ale clădirilor;  

-  se interzice montarea aparatelor de aer condiţionat pe faţadele către stradă, sau pe cele laterale 

în cazul în care ele se deschid către curţi de onoare.  
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Spaţii libere şi plantate:  

-  spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;  

-  spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu 

un arbore la fiecare 100 mp; 

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea micro-climatului şi pentru protecţia construcţiei să se 

evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;  

Împrejmuiri:  

- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de maxim 2.00 metri;  

- gardurile vor avea un soclu opac de circa 0,60 m, partea superioară fiind transparentă realizată 

din fier forjat sau plasă metalică şi vor putea fi dublate de gard viu;   

-  pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace şi vor avea înălţimea minimă de 2.00 

metri. 

 

� Conformarea clădirilor  

Înălțimi admise - se păstrează volumul şi înălţimile construcţiilor ini ţiale;  

Aspectul exterior: 

- orice intervenție asupra monumentelor de arhitectură declarate, se va putea realiza numai în 

condițiile legii. Prin restaurarea clădirilor existente (inclusiv prin măsurile de consolidare a 

structurilor), se va păstra arhitectura iniţială a faţadelor.  

- se interzic suprafeţe vitrate de mari dimensiuni (perete cortină), imitaţiile de materiale sau 

utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafeţe metalice strălucitoare), 

utilizarea culorilor stridente. 

 

� Ocuparea şi utilizarea parcelei 

Procent maxim de ocupare  al terenului (POT) - conform PUG şi regulament; 

Coeficient de utilizare al terenului (CUT) - conform PUG şi regulament. 

 

� Spatii publice 

Traseu - se păstrează traseele actuale ale străzilor.  

Profil transversal - se păstrează profilele actuale.  

Echipare şi amenajare - se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban 

caracterului clădirilor şi condiţionarea realizării lor de aceleaşi avize de specialitate ca şi 

construcţiile.  
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Plantație: 

- intervențiile asupra scuarurilor existente vor fi subordonate caracterului zonei şi vor fi supuse 

aceloraşi avize de specialitate ca şi construcţiile; 

- intervenţiile vor privi refacerea vegetaţiei;  

- curţile interioare vor fi tratate cu plantaţii decorative. 

 

Subzona aferentă Plăcii comemorative (1916-1918), monument VN-III-m-B-06580 

 

 

� Descriere 

Delimitare: - subzona cuprinde  monumentul şi zona sa de protecţie.  

Caracteristici - monumental – placă comemorativă – este amplasată pe faţada vestică a Casei de 

Cultură a Municipiului Adjud;  

Evoluție - amplasament dedicat şi reglementat;  

Agresiuni -  fără; 

Valoare - monument de for public;  

Grad de protecţie - ridicat (se protejează valoarea monumentului);  
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Intervenţii: 

 -  lucrări de întreţinere, conservare, restaurare; 

 -  păstrarea caracteristicilor morfologice în limitele scării actuale; 

 -  protecţia vegetaţiei. 

 

� Utilizare funcțională 

Utiliz ări admise - conform avizelor de specialitate; 

Utiliz ări admise cu condiționări  - conform avizelor de specialitate. 

 

� Amplasarea clădirilor  

Caracteristicile parcelelor - se menţine parcelarul actual;  

Amplasarea față de aliniament - se păstrează amplasarea iniţială pe parcelă ;  

Alinierea laterală şi posterioară - se păstrează amplasarea iniţială pe parcelă ;  

Amplasarea clădirilor pe aceeași parcelă - se păstrează amplasarea iniţială pe parcelă ; 

 

� Echiparea clădirilor 

Circula ții şi accese:  

-  parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3.0 metri dintr-o 

circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietăţile 

învecinate; 

-  în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor 

handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.  

Staționarea autovehiculelor:  

-  staţionarea vehiculelor se admite numai în exteriorul parcelei.  

Condiții de echipare edilitară:  

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat;  

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se 

recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;  

- se interzice amplasarea firidelor de branşament pentru electricitate, telecomunicaţii şi gaze în 

zona de vizibilitate a monumentului;  

Spatii libere şi plantate:  

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;  
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- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un 

arbore la fiecare 100 mp;  

 

Împrejmuiri :  

-   gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de maxim 2.00 metri; 

-  gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată 

din fier forjat sau plasă metalică şi vor putea fi dublate de gard viu;   

 

� Conformarea clădirilor 

Înălțimi admise - conform studii de specialitate;  

Aspectul exterior - orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a 

fi declarate, se va putea realiza numai în condițiile legii. Prin restaurarea clădirilor existente 

(inclusiv prin măsurile de consolidare a structurilor), se va păstra sau se va reveni la (dacă este 

cazul) arhitectura iniţială a faţadelor.  

 

� Ocuparea şi utilizarea parcelei 

Procent maxim de ocupare  al terenului (POT): -  conform PUG şi regulament aferent; 

Coeficient de utilizare al terenului (CUT): -  conform PUG şi regulament aferent; 

Zone non aedificandi - trebuie introduse criterii de utilizare a materialelor, a împrejmuirilor, a 

culorilor, a tipurilor de pavaje, a esenţelor vegetale etc. 

 

� Spatii publice 

Traseu - se păstrează traseele actuale ale străzilor; 

Profil transversal - se păstrează profilele actuale.  

Echipare şi amenajare - nu există condiţionări stilistice, dar se va avea în vedere subordonarea 

oricăror elemente de mobilier urban caracterului clădirilor şi condiţionarea realizării lor de 

aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile. 

Plantaţie - intervenţiile asupra scuarurilor existente vor fi subordonate caracterului zonei şi vor 

fi supuse aceloraşi avize de specialitate ca şi construcţiile; 

- intervenţiile vor conserva caracterul actual al vegetaţiei (esenţe, densitate, înălţime etc.)  
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MONUMENTUL EROILOR ROMÂNI                     MONUM ENTUL EROILOR RU ŞI                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Subzona aferentă Monumentului Eroilor români şi ruși (1916-1918), 
monument VN-IV-m-B-06611 

 

� Descriere 

Delimitare: - subzona cuprinde cele două monumente ale eroilor români şi ruşi amplasate în 

Municipiul Adjud, strada Republicii nr. 2, în cimitirul Municipiului Adjud - subzona cuprinde 

monumentul VN-IV-m-B-06611şi zona de protecţie a acestuia; 

Caracteristici -  monument amplasat în cimitirul Municipiului Adjud; 

                        -  prezenţă vizibilă a vegetaţiei izolate;  

Evoluție -  amplasament dedicat şi reglementat;  

Agresiuni -  lipsa de întreţinere a spaţiilor publice;  

Valoare -  monumente de for public - zona dedicată de  reculegere 

Grad de protecție -  ridicat (se protejează valoarea monumentelor)  

Intervenții :  

- lucrări de întreţinere, conservare, restaurare; 

 - păstrarea caracteristicilor în limitele scării actuale, ponderea ridicată a vegetaţiei; 

 - protecţia vegetaţiei. 

 

� Utilizare funcțională 

Utiliz ări admise - conform prevederi PUG şi regulament aferent; 

Utiliz ări admise cu condiționări  - conform prevederi PUG şi regulament aferent; 

Utiliz ări interzise - conform prevederi PUG şi regulament aferent. 
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� Amplasarea clădirilor  

Caracteristicile parcelelor - se menţine parcelarul actual;  

Amplasarea față de aliniament - se păstrează amplasarea iniţială pe parcelă ;  

Alinierea laterală şi posterioară - se păstrează amplasarea iniţială pe parcelă ;  

Amplasarea clădirilor pe aceeași parcelă - se păstrează amplasarea iniţială pe parcelă ; 

 

� Echiparea clădirilor  

Circula ții si accese:  

- conform studiilor  de specialitate  

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor 

handicapate sau cu dificultăți de deplasare.  

Staționarea autovehiculelor - staționarea vehiculelor se admite numai în exteriorul parcelei.  

Condiții de echipare edilitară:  

-  toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat; 

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se 

recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV; 

 - se interzice amplasarea firidelor de branşament pentru electricitate, telecomunicaţii şi gaze în 

zona de vizibilitate a monumentului;  

Spatii libere şi plantate:  

-  spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 

 - spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu 

un arbore la fiecare 100 mp; 

-  se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se 

evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;  

Împrejmuiri  - se păstrează împrejmuirile în forma lor actuală. 

 

� Conformarea clădirilor 

Înălțimi admise - conform studii de specialitate 

Aspectul exterior - orice intervenţie asupra monumentelor clasate sau propuse a fi clasate, se va 

putea realiza numai în condiţiile legii.  
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� Ocuparea şi utilizarea parcelei 

Procent maxim de ocupare  al terenului (POT) - conform PUG în vigoare;  

Coeficient de utilizare al terenului (CUT): conform PUG în vigoare; 

Zone non aedificandi - conform PUG în vigoare;  

Alte servituți - trebuie introduse criterii de utilizare a materialelor, a împrejmuirilor, a culorilor, 

a tipurilor de pavaje, a esenţelor vegetale etc. 

 

� Spatii publice 

Traseu - se păstrează traseele actuale ale străzilor, conform planşei anexă; 

Profil transversal - se păstrează profilele actuale; 

Echipare şi amenajare - se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban 

caracterului clădirilor şi condiţionarea realizării lor de aceleaşi avize de specialitate ca şi 

construcţiile;  

Plantație: 

- intervențiile asupra scuarurilor existente vor fi subordonate caracterului zonei şi vor fi supuse 

aceloraşi avize de specialitate ca şi construcţiile; 

-  intervenţiile vor conserva caracterul actual al vegetaţiei (esenţe, densitate, înălţime etc.) 

 

Sit arheologic şi așezare Adjud, strada Al. I. Cuza 

- sit arheologic cod VN-I-s-B-06344 

- așezare cod VN-I-m-B-06344.01  

- așezare cod VN-I-m-B-06344.02  

- așezare cod VN-I-m-B-06344.03 
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� Intervenții în perimetrul sitului 

Orice intervenţie la nivelul solului şi în subsol planificată în perimetrul sitului arheologic 

şi a celor două așezări va putea demara numai după descărcarea prealabilă a terenului de sarcină 

arheologică (OG 43/2000 art. 5 (1)), prin intermediul cercetărilor arheologice preventive/de 

salvare (OG 43/2000 art. 2 (c2)). Pe baza rezultatelor cercetării arheologice preventive/de 

salvare, şi a raportului arheologic întocmit de colectivul arheologic, Ministerul Culturii şi 

Cultelor, în urma consultării Comisiei Naţionale de Arheologie,  va emite certificatul de 

descărcare de sarcină arheologică (OG 43/2000 art. 5 (31)). 

 

� Descriere 

Delimitare: strada Al. I. Cuza nr. 223 

Conturul cadastral al  sitului şi aşezărilor(COORDONATE stereo 70) 

 X=668953.142  Y=512495.046  

 X=668966.775  Y=512491.243   

 X=668973.750  Y=512553.997  

 X=668958.849  Y=512553.997  
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Caracteristici:  

− Sit arheologic epoca bronzului; 

− Așezare Epoca medievală; 

− Epoca bronzului Cultura Monteoru faza II b. 

Evoluție - spontană şi nereglementată specific;  

Agresiuni - lipsa de întreţinere a clădirilor şi spaţiilor publice - capete de perspectivă nesusţinute 

de construcţii cu valoare istorică sau ambientală; 

Valoare - țesut rezidențial tradiţional tipic, cu un fond construit de valoare inegală; 

                       - zona în care sunt amplasate numai clădiri de locuit.  

Grad de protecție - ridicat (se protejează valorile arheologice ale subsolului).  

Intervenții : - conform PUG şi regulament aferent; 

                    - orice intervenţie la nivelul solului şi subsolului se va face numai după descărcarea 

prealabilă de sarcină arheologică. 

 

� Utilizare funcțională 

Utiliz ări admise - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent ; 

Utiliz ări admise cu condiționări - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Utiliz ări interzise - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent. 

 

� Amplasarea clădirilor  

Caracteristicile parcelelor - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent; 

Amplasarea față de aliniament - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent; 

Amplasarea clădirilor pe aceeași parcelă - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi 

a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 
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� Echiparea clădirilor  

Circula ții şi accese - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent; 

Staționarea autovehiculelor - staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, 

deci în afara circulaţiilor publice.  

Condiții de echipare edilitară: 

- toate construcțiile vor fi racordate la reţelele edilitare publice; 

- conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent; 

Spatii libere şi plantate: 

- conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent; 

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un 

arbore la fiecare 100 mp; 

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se 

evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;  

Împrejmuiri :  

- conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent 

- gardurile spre stradã vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri; gardurile vor 

avea un soclu opac de circa 0.60 m., partea superioarã fiind transparentã realizatã din fier forjat 

sau plasã metalicã si vor putea fi dublate de gard viu;  pe limitele laterale şi posterioare gardurile 

vor fi opace si vor avea înãltimea minima de 2.00 metri. 

 

� Conformarea clădirilor  

Înălțimi admise - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent 

Aspectul exterior - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent 

 

� Ocuparea si utilizarea parcelei 

Procent maxim de ocupare  al terenului (POT): 
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- conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent; 

Coeficient de utilizare al terenului (CUT): 

- conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent; 

Zone non aedificandi 

- conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent; 

Alte servituți 

- conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent. 

 

� Spatii publice 

Traseu - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent; 

Profil transversal - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent; 

Echipare şi amenajare - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent; 

Plantație - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent. 

 

Sit arheologic şi așezare Adjud, strada Islaz 

- sit arheologic cod VN-I-s-B-06343 

- așezare  cod VN-I-s-B-06345 

 

� Intervenții în perimetrul sitului: 

Orice intervenție la nivelul solului şi în subsol planificată în perimetrul sitului arheologic 

şi a aşezării va putea demara numai după descărcarea prealabilă a terenului de sarcină 

arheologică (OG 43/2000 art. 5 (1)), prin intermediul cercetărilor arheologice preventive/de 

salvare (OG 43/2000 art. 2 (c2)). Pe baza rezultatelor cercetării arheologice preventive/de 

salvare, şi a raportului arheologic întocmit de colectivul arheologic, Ministerul Culturii şi 
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Cultelor, în urma consultării Comisiei Naţionale de Arheologie,  va emite certificatul de 

descărcare de sarcină arheologică (OG 43/2000 art. 5 (31)). 

 

� Descriere 

Delimitare: strada Islaz 

                 - sit arheologic cod VN-I-s-B-06343 –Islaz la 1,5 km sud de fosta vatră;  

                 - așezare cod VN-I-s-B-06345- strada Islaz pe direcţia şoselei spre Copăceşti. 

conturul cadastral al  sitului şi așezării (COORDONATE stereo 70) 

X=668080.091  Y=512999.747 

X=668119.945  Y=512985.551 

X=668111.470  Y=512941.592 

X=668097.728  Y=512926.938 

X=668044.132  Y=512952.582 

Caracteristici 

− Sit arheologic- epoca bronzului Cultura Monteoru; 

− Aşezare Epoca bronzului. 

Evoluție - spontana şi nereglementată specific.  

Agresiuni - lipsa de întreţinere a clădirilor şi spaţiilor publice; 

                 - capete de perspectivă nesusţinute de construcţii cu valoare istorică sau ambientală. 

Valoare - țesut rezidențial tradiţional tipic, cu un fond construit de valoare inegală; 

               - zona în care sunt amplasate numai clădiri de locuit.  

Grad de protecție  - ridicat (se protejează valorile arheologice ale subsolului).  

Intervenții  - conform PUG şi regulament aferent.  

                           - orice intervenţie la nivelul solului şi subsolului se va face numai după 

descărcarea prealabilă de sarcină arheologică. 

 

� Utilizare funcțională 

Utiliz ări admise - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent; 

Utiliz ări admise cu condiţionări  - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent; 
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Utiliz ări interzise - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent. 

 

� Amplasarea clădirilor  

Caracteristicile parcelelor - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent; 

Amplasarea faţă de aliniament- conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Amplasarea clădirilor pe aceeaşi parcelă - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi 

a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

 

� Echiparea clădirilor  

Circula ții si accese - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent; 

Staționarea autovehiculelor - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent; 

Condiții de echipare edilitară: 

- toate construcțiile vor fi racordate la reţelele edilitare publice; 

- conform prevederi PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.  

Spatii libere şi plantate - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent; 

-  spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă; 

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un 

arbore la fiecare 100 mp; 

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se 

evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;  

Împrejmuiri :  

- conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent; 

- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de maxim 2.00 metri; 

-  gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată 

din fier forjat sau plasă metalică şi vor putea fi dublate de gard viu; 
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-   pe limitele laterale şi posterioare, gardurile vor fi opace şi vor avea înălţimea minimă de 2.00 

metri. 

� Conformarea clădirilor  

Înălțimi admise- conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent. 

Aspectul exterior - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent. 

 

� Ocuparea şi utilizarea parcelei 

Procent maxim de ocupare  al terenului (POT) - conform prevederilor din PUG Municipiul 

Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Coeficient de utilizare al terenului (CUT): - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud 

şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

Zone non-aedificandi - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent. 

Alte servituți - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent. 

 

� Spatii publice 

Traseu - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent. 

Profil transversal - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent. 

Echipare şi amenajare - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent. 

Plantație - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent. 
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 Așezare Adjud, Punct “MOVILIŢA” - așezare  cod VN-I-s-B-06340 

 

 

� Intervenții în perimetrul sitului: 

Orice intervenţie la nivelul solului şi în subsol planificată în perimetrul sitului arheologic 

şi a aşezării va putea demara numai după descărcarea prealabilă a terenului de sarcină 

arheologică (OG 43/2000 art. 5 (1)), prin intermediul cercetărilor arheologice preventive/de 

salvare (OG 43/2000 art. 2 (c2)). Pe baza rezultatelor cercetării arheologice preventive/de 

salvare, şi a raportului arheologic întocmit de colectivul arheologic, Ministerul Culturii şi 

Cultelor, în urma consultării Comisiei Naţionale de Arheologie,  va emite certificatul de 

descărcare de sarcină arheologică (OG 43/2000 art. 5 (31)). 

 

� Descriere 

Delimitare : punct “MOVILITA” zona de N-V a oraşului, în dreapta drumului spre Urecheşti 

Conturul cadastral al  sitului şi așezării (COORDONATE stereo 70) 

 X=668014.924  Y=514092.839  

 X=668088.783  Y=514061.933  

 X=668030.383  Y=513936.591  

 X=667947.936  Y=513974.365  
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Caracteristici -  Așezare - epoca bronzului Cultura Monteoru; 

Evoluție - spontană şi nereglementată specific.  

Agresiuni - capete de perspectivă nesusţinute de construcţii cu valoare istorică sau ambientală. 

Valoare - țesut rezidențial tradiţional tipic, cu un fond construit de valoare inegală; 

                       - zona în care sunt amplasate numai clădiri de locuit.  

Grad de protecție - ridicat (se protejează valorile arheologice ale subsolului).  

Intervenții - conform PUG şi regulament aferent; 

                           - orice intervenţie la nivelul solului şi subsolului se va face numai după 

descărcarea prealabilă de sarcină arheologică. 

 

� Utilizare funcțională 

Utiliz ări admise - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent; 

Utiliz ări admise cu condiționări  - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent; 

Utiliz ări interzise - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent. 

 

� Amplasarea clădirilor  

Caracteristicile parcelelor - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent; 

Amplasarea față de aliniament - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent; 

Amplasarea clădirilor pe aceeași parcelă - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi 

a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 

 

� Echiparea clădirilor  

Circula ții şi accese - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent; 

Staționarea autovehiculelor - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent; 

Condiții de echipare edilitară - toate construcţiile vor fi racordate la reţelele edilitare publice; 

  - conform prevederilor PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 
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Spatii libere şi plantate  

- conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent; 

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;  

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un 

arbore la fiecare 100 mp;  

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se 

evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;  

Împrejmuiri :  

- conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism 

aferent; 

- gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de maxim 2.00 metri; 

-  gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată 

din fier forjat sau plasă metalică şi vor putea fi dublate de gard viu;  

-  pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace şi vor avea înălţimea minimă de 2.00 

metri. 

� Conformarea clădirilor  

Înălțimi admise -  conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent; 

Aspectul exterior - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent. 

� Ocuparea şi utilizarea parcelei 

Procent maxim de ocupare  al terenului (POT) - conform prevederilor din PUG Municipiul 

Adjud şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent ; 

Coeficient de utilizare al terenului (CUT) - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud 

şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent; 

Zone non-aedificandi - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent. 

Alte servituți - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent. 

� Spatii publice 

Traseu - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent; 
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Profil transversal - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local 

de Urbanism aferent. 

Echipare şi amenajare - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent. 

Plantaţie - conform prevederilor din PUG Municipiul Adjud şi a Regulamentului Local de 

Urbanism aferent. 

 

Așezare medievală, Punct “LUTĂRIE” - așezare cod VN-I-s-B-06342 

  

� Descriere 

Delimitare : punct “LUTĂRIE” fostul sat Adjudu-Vechi, actual cartier al oraşului, la sud  

Conturul cadastral al  sitului şi așezării (COORDONATE stereo 70) 

 X=668589.066  Y=515715.294  

 X=668678.831  Y=515696.138   

X=668727.244  Y=515662.867  

X=668737.330  Y=515593.300 
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X=668788.768  Y=515567.086  

X=668646.821  Y=515545.082 

X=668553.913  Y=515614.737  

Caracteristici: Aşezare - epoca Medievală – secolul   XVII; 

 

� Intervenții în perimetrul așezării 

Orice intervenție la nivelul solului şi în subsol planificată în perimetrul sitului arheologic 

şi a aşezării va putea demara numai după descărcarea prealabilă a terenului de sarcină 

arheologică (OG 43/2000 art. 5 (1)), prin intermediul cercetărilor arheologice preventive/de 

salvare (OG 43/2000 art. 2 (c2)). Pe baza rezultatelor cercetării arheologice preventive/de 

salvare, şi a raportului arheologic întocmit de colectivul arheologic, Ministerul Culturii şi 

Cultelor, în urma consultării Comisiei Naţionale de Arheologie,  va emite certificatul de 

descărcare de sarcină arheologică (OG 43/2000 art. 5 (31)). 

 

Așezare medievală, Punct “LUTĂRIE”   - așezare cod VN-I-s-B-06341 
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� Descriere 

Delimitare:  “LUTĂRIE”fostul sat Adjudu-Vechi, actual cartier al orașului, la est; 

Conturul cadastral al  sitului şi aşezării(COORDONATE stereo 70): 

X=670474.090  Y=516500.781 

X=670648.201  Y=516627.172 

X=670884.495  Y=515980.714 

X=670592.947  Y=515870.371 

X=670479.506  Y=516190.557  

Caracteristici : Aşezare - epoca Bronzului – Cultura Monteoru faza Ic 3. 

 

� INTERVEN ŢII ÎN PERIMETRUL A ŞEZĂRII: 

Orice intervenţie la nivelul solului şi în subsol planificată în perimetrul sitului arheologic 

şi a aşezării va putea demara numai după descărcarea prealabilă a terenului de sarcină 

arheologică (OG 43/2000 art. 5 (1)), prin intermediul cercetărilor arheologice preventive/de 

salvare (OG 43/2000 art. 2 (c2)). Pe baza rezultatelor cercetării arheologice preventive/de 

salvare, şi a raportului arheologic întocmit de colectivul arheologic, Ministerul Culturii şi 

Cultelor, în urma consultării Comisiei Naţionale de Arheologie,  va emite certificatul de 

descărcare de sarcină arheologică (OG 43/2000 art. 5 (31)). 

 

 2. ZONE DE SIGURANŢĂ ŞI DE PROTECŢIE SANITAR Ă 

 

Autorizarea lucrărilor de construire în interiorul zonelor de protecţie sanitară se va face 

conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Se va solicita avizul sanitar pentru proiectarea, amplasarea şi executarea construcţiilor de 

locuinţe sau de obiective de utilitate publică sau privată, pentru transformarea, extinderea sau 

schimbarea destinaţiei construcţiilor sau instalaţiilor, cât şi pentru documentaţiile de urbanism 

(PUZ/PUD) necesare conform Reglementărilor propuse. 

Se vor dimensiona şi institui perimetrele de protecţie hidro-geologică şi zonele de 

protecţie sanitară (cu regim sever şi de restricţie) la sursele şi instalaţiile de alimentare cu apă 

potabilă în sistem centralizat propuse (foraje, rezervoare, aducţiuni, instalaţii de tratare, reţele de 

distribuţie) în conformitate cu HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind 

caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; pentru fântânile publice 
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care captează apa din stratul freatic, zona de protecţie sanitară va avea dimensiunile minime de 

50 metri în amonte şi 20 metri în aval, pe direcţia de curgere a apei subterane. 

Fosele septice vidanjabile şi impermeabilizate se vor amplasa la distanţele minime de 3 m 

faţă de conductele reţelei de apă potabilă, 10m faţă de locuinţele vecine, 20-50m faţă de sursele 

locale de apă potabilă (fântâni, pompe de mână, izvoare captate etc.). 

Distanţe minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care 

produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele: 

    - Ferme de cabaline, între 6-20 capete: ................................................................................ 50 m 

    -  Ferme de cabaline, peste 20 capete: ............................................................................... 100 m 

    -  Ferme şi crescătorii de taurine, între 6-50 capete: ............................................................ 50 m 

    -  Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 capete: ...................................................... 100 m 

    -  Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 capete: .................................................... 200 m 

    -  Ferme şi crescătorii de taurine, peste 500 de capete: ..................................................... 500 m 

    -  Ferme de păsări, între 51-100 de capete: .......................................................................... 50 m 

    -  Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete: ................................................................... 500 m 

    - Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexuri avicole 

industriale:........................................................................................................................... 1.000 m 

    -  Ferme de ovine, caprine: ................................................................................................ 100 m 

    -  Ferme de porci, între 7-20 de capete: ............................................................................. 100 m 

    - Ferme de porci, între 21-50 de capete:............................................................................. 200 m 

    - Ferme de porci, între 51-1.000 de capete: ....................................................................... 500 m 

    - Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: .................................................... 1.000 m 

    - Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: .......................................................... 1.500 m 

    - Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete: ............................................ 100 m 

    - Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: ................................................. 200 m 

    - Ferme şi crescătorii de struţi: .......................................................................................... 500 m 

    - Ferme şi crescătorii de melci: ............................................................................................ 50 m 

    - Spitale, clinici veterinare: .................................................................................................. 30 m 

    - Grajduri de izolare şi carantină pentru animale: ............................................................. 100 m 

    - Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: ............................................................ 100 m 

    - Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor: ................................. 500 m 

    - Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală: ......................... 300 m 
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    - Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale din exploataţiile zootehnice, platforme 

comunale: ............................................................................................................................... 500 m 

    - Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine: ........................................................ 1.000 m 

    - Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: ...................................... 1.000 m 

    - Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de tratare a 

seminţelor): ............................................................................................................................ 200 m 

    - Staţii de epurare a apelor uzate: ...................................................................................... 300 m 

    - Staţii de epurare de tip modular (containerizate): ........................................................... 100 m 

    - Staţii de epurare a apelor uzate industriale: ..................................................................... 300 m 

    - Paturi de uscare a nămolurilor: ........................................................................................ 300 m 

    - Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: ........................................................... 500 m 

    - Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase: ...................................... 1.000 m 

    - Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase: ............................................. 500 m 

    - Crematorii umane: ........................................................................................................ 1.000 m 

    - Autobazele serviciilor de salubritate: .............................................................................. 200 m 

    - Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane ..................................................................500 m 

    - Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: ............................................................ 50 m 

    - Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de tăiat lemne: ....................................... 50 m 

    - Parcuri eoliene: ............................................................................................................. 1.000 m 

    - Parcuri fotovoltaice: ........................................................................................................ 500 m 

    - Cimitire şi incineratoare animale de companie: .............................................................. 200 m 

    - Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă 

proprie):.....................................................................................................................................50 m 

    - Rampe de transfer deşeuri .............................................................................................. 200 m. 

 

Amplasarea zonelor destinate industriilor poluante se va face pe baza studiilor de impact 

de mediu, topografice, hidrometeorologice şi dispersie a poluanţilor, astfel încât aceştia să nu 

depăşească concentraţiile maxime admise prevăzute în normative în teritoriile protejate ( zonele 

de locuit, parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihnă şi 

recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi unităţile economice ale căror procese 

tehnologice necesită factori de mediu lipsit de impurităţi). 
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Se interzice construirea în zonele de protecţie a surselor şi instalaţiilor de apă potabilă, a 

staţiilor de epurare, a conductelor de transport produse petroliere, gaze, linii de înaltă şi medie 

tensiune etc. 

� Dimensiunile şi configurația zonelor de protecţie a surselor şi instalaţiilor de apă se 

stabilesc conform Hotărârii nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor 

speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecție sanitară şi hidrogeologică; 

� Zona de protecție la conducta de transport ţiţei este de 10 m de o parte şi de alta a 

conductei, zonă în care se interzice „ efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, 

chiar cu caracter provizoriu”; 

� Zona de protecție la conducta de transport gaze este de 20 m de o parte şi de alta  

conductei, zonă în care se interzice „ efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, 

chiar cu caracter provizoriu”. 

� Zona de protecție la liniile electrice de înaltă şi medie tensiune, staţii şi posturi de 

transformare se stabilesc conform Ordinului nr. 4 din 9 martie 2007 emis de Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Normei tehnice 

privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor  energetice. 

  

Se admite emiterea autorizaţiei de construire în zonele de siguranţă a surselor şi instalaţiilor 

de apă potabilă, a staţiilor de epurare, a conductelor de transport produse petroliere, gaze, linii de 

înaltă şi medie tensiune etc. condiţionat de obţinerea unui aviz favorabil emis de deţinătorul 

echipamentului tehnico - edilitar în cauză. 

� Dimensiunile şi configuraţia zonelor de siguranţă a surselor şi instalaţiilor de apă se 

stabilesc conform Hotărârii nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor 

speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; 

� Zona de siguranţă la conducta de transport gaze este de 100 m de o parte şi de alta a 

conductei, zonă în care autorizarea construcţiilor se poate face doar în baza unui aviz 

favorabil dat de deţinătorul conductei; 

� Zona de siguranţă la liniile electrice coincide cu zona de protecţie; 

� Pentru depozitele de deşeuri se vor înainta proiectele însoţite de studii de impact pentru 

sănătate şi mediu, studii geologice, hidrogeologice şi urbanistice, conform OMS 

119/2014, art.8,10,11şi 43. 
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Pentru sistemul de canalizare – epurare documentaţia înaintată la DSP - Vrancea spre 

avizare sanitară va fi însoţită de studiul de impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului 

înconjurător conform OMS 119/2014, art.28. 

Autorizarea lucrărilor de construire în interiorul zonelor de protecţie sanitară se va face 

numai pe baza şi în conformitate cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică. 

La înființarea cimitirelor noi, distanţa minimă admisă între zonele protejate şi gardul care 

delimitează cimitirul este de 100 m. Cimitirele se împrejmuiesc cu gard. La cimitirele noi 

înfiinţate  gardul se dublează cu o perdea de arbori. Între morminte şi gardul cimitirului se va 

asigura o zonă liberă de 3 m. 

La înființarea cimitirului, proprietarul este obligat să asigure: drumurile interioare şi 

aleile, sala de ceremonii funerare, spaţiul tehnic care să asigure temperatura de până la 15°C, 

premergător ceremoniei funerare, existenţa unei surse de apă utilizabile, WC-uri, spaţiul 

amenajat corespunzător pentru depozitarea gunoiului, spaţii verzi, arbuşti, copaci pe marginea 

drumurilor şi aleilor. 

Înhumările şi reînhumările se fac numai în cimitirele autorizate sanitar.  

  Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire pentru executarea însemnelor, a 

bordurilor sau a împrejmuirilor locurilor de înhumare, pentru realizarea de obeliscuri sau a altor 

lucrări de artă plastică din cimitir. 

Dacă toate locurile de veci din cimitir ori dintr-o parte a acestuia au fost ocupate, iar acest 

lucru este stabilit printr-o expertiză de specialitate, administratorul cimitirului, după ce în 

prealabil aduce la cunoştinţă publică prin mijloacele de informare în masă această situaţie, poate 

declara cimitirul sau partea corespunzătoare din acesta închisă. 

În cazul cimitirelor închise, în care nu se mai fac înmormântări, proprietarul este obligat 

să asigure  doar WC-uri,  spaţiul pentru depozitarea gunoiului, spaţii verzi, arbuşti, copaci pe 

marginea drumurilor şi aleilor. 

Pentru desfiinţarea cimitirului este necesară obţinerea autorizaţiei de desfiinţare, potrivit 

prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir se poate face numai după 30 de ani de 

la ultima înhumare şi după strămutarea tuturor osemintelor, pentru motive temeinic justificate şi 

cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte şi al cultului respectiv. Desfiinţarea cimitirelor 

înainte de acest termen se face cu avizul autorităţilor de sănătate publică judeţene. 
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La extinderea şi redeschiderea cimitirului care a fost închis se aplică regulile stabilite 

pentru înfiinţarea cimitirelor. 

Organizarea şi funcționarea cimitirelor şi a crematoriilor se realizează în condiţiile Legii 

nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, ale OMS nr. 

119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

populaţiei, ale regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a consiliului 

local, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii cultelor, prin care se 

instituie reguli generale pentru serviciile de înhumare şi de incinerare. 

  

Autorizarea lucrărilor de construire în zona instalațiilor şi echipamentelor electrice va 

avea în vedere:  

� Conform „Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente 

capacităţilor energetice” (Ordinul ANRE nr.4/09.03.2007 modificat şi completat cu 

Ordinul ANRE nr.49/29.11.2007) lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a liniilor 

electrice aeriene este de : 24 m pentru LEA 20kV, 37 m pentru LEA 110 kV. 

� Pentru posturi de transformare de tip aerian, zona de protecţie este delimitată de conturul 

fundaţiei stîlpilor şi de protecţia la sol a platformei suspendate; pentru posturi de 

transformare, cabine de secţionare îngrădite, zona de protecţie este delimitată de 

îngrădire, pentru posturi de transformare, cabine secţionate îngrădite, zona de protecţie 

este delimitată de suprafaţa fundaţiei extinsă cu cîte 0,2 m pe fiecare latură; pentru 

posturi de transformare amplasate la sol, îngrădite, zona de siguranţă este extinsă în 

spaţiu delimitat la distanţa de 20 m de la limita zonei de protecţie. 

� Pentru o staţie electrică, zona de protecţie este delimitată de împrejmuirea instalaţiilor, 

echipamentelor şi a anexelor tehnologice ale acestora , iar pentru o staţie electrică cu 

tensiunea cea mai înaltă de 110 kV, zona de siguranţă a staţiei electrice când staţia este de 

tip exterior, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de împrejmuirea 

staţiei, pe fiecare latură a acesteia, iar când staţia este de tip interior, este delimitată de 

suprafaţa construită a staţiei. 
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3. ZONE CURSURI DE APĂ ȘI ZONE CU RISCURI NATURALE  

 Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi 

ale cuvetelor sunt supuse dispozițiilor Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările 

ulterioare – Legea apelor, lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătura cu apele şi prin 

care, direct ori indirect, se produc modificări temporare sau definitive asupra calităţii apelor ori 

regimului de curgere a acestora. 

Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă şi 

ale cuvetelor lacurilor este interzisă, cu excepţia lucrărilor de poduri, lucrărilor necesare căilor 

ferate şi drumurilor de traversare a albiei cursurilor de apă, precum şi a lucrărilor de gospodărire 

a apelor.  

Autorizarea executării construcțiilor prevăzute mai sus este permisă numai cu avizul 

autorităţilor de gospodărire a apelor şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor 

respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de 

suprafaţă şi subterane, de respectare a zonelor de protecţie faţă de malurile cursurilor de apă şi 

faţă de lucrărilor de gospodărire şi de captare a apelor.  

 Albia minoră este suprafața de teren ocupată permanent sau temporar de apă, care asigură  

scurgerea nestingherită, din mal în mal, a apelor la niveluri obişnuite, inclusiv insulele create 

prin curgerea naturală a apelor.  

Albia majoră este porțiunea de teren inundabilă din valea naturală a unui curs de apă. 

 Planul „Actualizare PUG Adjud” versiunea V1R3 (octombrie 2016) introduce 

reglementări noi privind zonele cursurilor de apă și zonele cu riscuri naturale (zone inundabile): 

- Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele inundabile, cu excepţia 

acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă; 

- Delimitarea zonelor de risc la nivelul municipiului Adjud se va face în baza unor studii 

științifice pe domenii de interes (studii geotehnice, hidrogeologice, de inundabilitate etc.); 

- Prin PUG-ul avizat si aprobat conform legii, este interzisă amplasarea de locuințe în 

zonele supuse riscului la inundații; 

- Amplasarea oricăror obiective în zona inundabilă va fi avizată de către Apele Romane în 

cazuri speciale, numai cu acordul riveranilor și după realizarea anticipată a lucrărilor și 

măsurilor pentru evitarea pericolului de inundare și asigurare a curgerii apelor. 
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4. ZONE CU VALOARE PEISAGISTIC Ă ŞI ZONE NATURALE 

PROTEJATE 

Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în zone naturale protejate 

În conformitate cu H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială 

avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România și a 

hărților care determină conturul limitelor ariilor naturale protejate, suprafața de 1735,5 ha, din 

teritoriul administrativ al municipiului Adjud este amplasată în SIT "NATURA 2000 

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior". 

Dezvoltarea durabilă înseamnă folosirea resurselor naturale pentru activitățile economice 

cu menținerea în stare de funcționare a ecosistemelor în regim natural ca sisteme de suport al 

vieții, conservarea biodiversității, sub toate formele ei, apelul la resursele regenerabile fără 

depășirea capacității de suport a sistemelor ce oferă aceste resurse, diminuarea folosirii resurselor 

neregenerabile, micșorarea presiunii exercitate asupra ecosferei prin poluare.  

Pentru valorificarea patrimoniului natural şi pentru implementarea de noi planuri şi 

proiecte de dezvoltare, care pot avea un impact asupra ariilor desemnate situri Natura 2000 

trebuie realizate studii de evaluare adecvată pentru aceste zone.  

Aria naturală SIT NATURA 2000  se evidenţiază în planul urbanistic general iar 

autorizarea executării construcțiilor se va face conform studiilor  de mediu și studiilor de 

biodiversitate elaborate conform prevederilor OM 19/2010. 

 

5. ZONE  DE SIGURANŢĂ ŞI DE PROTECŢIE A STAŢIILOR 

METEOROLOGICE 

Autorizarea lucrărilor de construire în zona de protecție a stației meteorologice va avea 

în vedere:  

� Conform Legii 139/2000 privind activitatea de meteorologie, zona de protecţie 

meteorologică absolută este terenul din jurul unei platforme meteorologice de 30 m de la 

fiecare latură a acestuia, stabilit conform recomandărilor Organizaţiei Meteorologice 

Mondiale; în interiorul platformei meteorologice sunt interzise executarea oricăror 

construcţii şi instalaţii supraterane, de irigaţii şi plantarea de culturi agricole înalte. 

� Amplasarea pe o distanţă de până la 500 m în jurul şi în afara zonei de protecţie absolută 

a platformei meteorologice, de construcţii mai înalte de 1/6 din distanţa dintre construcţie 

şi limita zonei de protecţie, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de 

obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi 
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plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului 

Meteorologic Naţional. 

 

6. ZONE  CU RISC GEOTEHNIC 

La autorizarea lucrărilor de construire în zone cu risc geotehnic se vor respecta următoarele:  

� În zonele cu risc geotehnic se impun interdicţii temporare de construire până la 

soluționarea problemelor geotehnice. 

� În zonele cu văi umplute (zone cu umpluturi) se poate ridica interdicţia temporară de 

construire şi se poate emite autorizaţie de construire în baza unui STUDIU GEOTEHNIC 

APROFUNDAT ce se va solicita prin Certificatul de Urbanism, studiu prin care să se 

stabilească dacă sunt soluţii de fundare pentru fiecare caz în parte, care să elimine 

riscurile pe întreaga perioadă de exploatare a construcţiei. 

� Pentru zonele care cuprind terenurile situate în pantă unde stabilitatea terenului este 

relativ bună ( zone cu risc de alunecare), pentru menţinerea acesteia în cazul executării 

unei excavaţii în versant, se pune problema menţinerii echilibrului existent în zonă. În 

acest sens se recomandă următoarele amenajări: 

- amplasarea de construcţii care să profite de panta terenului (construcţii în trepte); 

- executarea unor lucrări de sprijinire şi consolidare: terasări, drenuri, taluzări, ziduri de 

sprijin, plantaţii de 

 arbori cu rădăcini pivotante etc. 

- în aceste zone nu se vor executa decapări (excavaţii) f ără sprijiniri; 

- la amplasarea de noi construcţii se va ţine seama de reţelele subterane şi supraterane 

existente şi, nu în ultimul rând, de asigurarea stabilităţii construcţiilor existente. 

� Pentru zonele cu risc geotehnic generate de alunecări de teren se poate ridica interdicţia 

temporară de construire şi se poate emite autorizaţie de construire în baza unui STUDIU 

GEOTEHNIC APROFUNDAT solicitat prin Certificat de Urbanism, studiu prin care să 

se stabilească dacă există soluţii de fundare pentru fiecare caz în parte, soluţii care să 

elimine riscurile pe întreaga perioadă de exploatare a construcţiei. 
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7. ZONE  CU EXPUNERE LA RISCURI TEHNOLOGICE 

Autorizarea executării construcțiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice   

În sensul Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Adjud, riscurile tehnologice 

sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, 

explozii, radiaţii, surpări de teren sau de poluare a aerului, apei sau solului.  

Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice este interzisă 

cu excepția construcţiilor şi amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau 

limitarea acestora. 

Autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi destinaţia lor, pot genera riscuri 

tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor 

legale.  Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice se stabileşte prin ordin 

comun al ministrului industriilor, ministrului agriculturii, ministrului mediului, ministrul 

sănătăţii, ministrul transporturilor, ministrului apărării naţionale şi ministrului de interne.  

 

8. CĂI DE COMUNICA ŢIE 

 

a) PREVEDERI GENERALE 

Străzile de pe teritoriul municipiului Adjud vor respecta prevederile legale în vigoare 

(Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare) 

b) ACCESE CAROSABILE 

Asigurarea acceselor: 

� Pentru locuințe unifamiliale și multifamiliale cu acces și lot propriu, se vor asigura accese 

carosabile pentru locatari, accese pentru colectarea deșeurilor menajere și pentru 

mijloacele de stingere a incendiilor. 

� În cazul parcelării pe două rânduri, accesele la parcelele din spate, se vor realiza cu alei 

de deservire locală, astfel: 

- alee cu o lungime totală de 30 m - o bandă de circulaţie de 3,50 m; 

- alee cu o lungime maximă de 100 m - două benzi de circulație, cu trotuar de 1,00m  

măcar pe o parte și supralărgire pentru manevra de întoarcere la capăt. 

� Pentru construcții de turism, vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru utilizatori, 

personal și acces tehnic de întreţinere. Numărul acceselor şi conformarea lor se va face 

funcție de categoria și capacitatea obiectivului turistic. 
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� Pentru construcțiile comerciale, se vor asigura accese carosabile separate pentru 

consumatori, personal și aprovizionare. 

� Pentru toate categoriile de construcții, se vor asigura accese pentru intervenții în caz de 

incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. În cazul construcțiilor ce 

formează curți interiore, asigurarea accesului vehiculului de pompieri se va face prin 

ganguri cu lățime minimă de 3,00 m și înălțime minimă de 3,5m. Aceste pasaje trebuie sa 

fie libere în permanență. 

c) NORME PENTRU DIMENSIONAREA  ARTERELOR DE CIRCULAŢIE 

Străzile din localităţile urbane se clasifică în raport cu intensitatea traficului şi cu funcţiile 

pe care le îndeplinesc, astfel: 

i. străzi de categoria I - magistrale – 6 benzi -  care asigură preluarea 

fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traversează 

oraşul sau pe direcția principală de legătură cu acest drum; 

ii.  străzi de categoria a II-a - de legătură – 4 benzi –  care asigură circulația 

majoră între zonele funcționale și de locuit; 

iii.  străzi de categoria a III-a - colectoare – 2 benzi –  care preiau fluxurile de 

trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau 

magistrale; 

iv. străzi de categoria a IV-a - de folosință locală, care asigură accesul la 

locuințe și pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte 

redus. 

Străzile din localitățile rurale se clasifica în: a) străzi principale; 

                                                                                    b) străzi secundare. 

Trotuarele la străzile din localitate sunt de regulă, separate de partea carosabilă printr-o 

fâșie liberă cu o lățime de 1,00 m, rezervată pentru amplasarea pomilor, a instalaţiilor subterane, 

a stâlpilor de iluminat şi de telecomunicaţii. 

Fâşia liberă la străzile de categoria a III a poate fi numai în cazul când distanţa dintre 

fronturile construcţiilor de pe părţile laterale ale străzilor permite prevederea fâşiilor libere; în 

caz contrar trotuarele sunt adiacente părţii carosabile. 

Artera de circulaţie cu traseu înfundat nu va avea o lungime mai mare de 150,00 m şi va 

fi prevăzută la capătul înfundat cu buclă pentru întoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim 

6,00 m. 
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Drumurile naționale, județene și comunale își păstrează categoria funcțională din care fac 

parte, fiind considerate continue în traversarea localităților, servind totodată și ca străzi. 

Modificarea traseelor acestora în traversarea localităților se poate face numai cu acordul 

administratorului drumului respectiv, în concordanță cu planul urbanistic aprobat. În cazul 

drumurilor de interes național se va obține și acordul Ministerului Lucrărilor Publice, 

Transporturilor şi Locuinţei. 

Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, șanțurile, rigolele, trotuarele, 

spațiile verzi care separă sensurile de circulație, pistele pentru cicliști, suprafețele adiacente 

pentru parcaje, staționari sau opriri, precum și suprafețele de teren necesare amplasării anexelor 

acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare  

se va asigura scurgerea apelor prin șanțuri sau rigole amenajate. 

Pentru proiectarea și modernizarea străzilor care constituie părți componente ale 

drumurilor de interes național, inclusiv în traversarea localităților, este necesar acordul prealabil 

al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. 

Sectoarele de drumuri naționale, incluzând și lucrările de artă, amenajările și accesoriile 

aferente, situate în intravilanul municipiului sunt în administrarea consiliului local respectiv. 

În cazul modificării, potrivit legii, a limitelor intravilanului municipiului, limitele 

sectoarelor de drumuri naționale aflate în administrarea consiliului local se modifică în mod 

corespunzător, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

 

d) DISPOZIŢII FINALE 

Reglementări pentru străzi noi: 

� Străzile noi propuse în noile enclave cu locuinţe individuale vor fi minim de categoria a 

III-a, excepţie făcând străzile cu lungimi mai mici de 150 m pentru care nu există 

posibilitatea de a se prelungi şi se vor amenaja ca nişte fundături. 

� Străzile noi propuse ce leagă două străzi existente vor prelua caracteristicile categoriei 

superioare cu care au tangenţă, cu condiţia ca parcelarul şi fondul construit existent să 

permită acest lucru. 

� Pe arterele de circulaţie de categoriile I şi II având fronturi fragmentate sau constituite din 

parcele cu deschidere la stradă de sub 40,00 m, se vor asigura artere locale de minim 6,00 

m lăţime, separate de carosabil prin zone verzi de aliniament şi pietonale de minim 3,00 

m. 
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 Executarea lucrărilor edilitare ce afectează suprafaţa străzilor ( carosabil şi trotuar) se vor 

aproba doar cu condiţia, ca la terminarea acestora să se refacă sistemul rutier (stratificaţie, 

grosime stratificaţie şi tip de îmbrăcăminte) identic cu cel existent la începerea lucrărilor. 

 

9. PARCAREA AUTOVEHICULELOR – REGLEMENT ĂRI 

 

a) PRINCIPII GENERALE 

Prevederile prezentelor reglementări au caracter normativ privind asigurarea numărului 

minim de locuri de parcare şi se vor aplica la elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor 

pentru realizarea clădirilor şi amenajărilor pe teritoriul municipiului Adjud. 

Sunt prevăzute reglementări şi pentru construcţiile existente pe lotizări anterioare intrării 

în vigoare a Hotărârii Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism HG 525/1996, hotărâre ale cărei prevederi stau la baza prezentelor reglementări cu 

caracter normativ. 

b) NORME DE PARCARE PE FUNCŢIUNI URBANISTICE 

Numărul minim de locuri de parcare necesar realizării clădirilor şi amenajărilor pentru 

autorizare în construcţii noi pe teritoriul municipiului Adjud,  se dimensionează în funcţie de 

destinaţia şi suprafaţa utilă specifică funcţiunilor ce se regăsesc în clădire. 

Construcțiile de locuințe necesită parcaje dispersate la domicilii, garaje individuale, iar în 

unele cazuri parcaje - garaje în interiorul construcțiilor. 

Parcarea/gararea autoturismelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara 

circulaţiilor publice, asigurându-se numărul de locuri de parcare funcţie de suprafaţa construită 

desfăşurată a locuinţei şi de tipul de locuire. Numărul minim de locuri de parcare ce trebuie 

asigurat se stabileşte după cum urmează: 

Subzonele locuințelor unifamiliale cu acces şi lot propriu: 

- Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare la o locuinţă a cărei suprafaţă construită 

desfăşurată este de maxim 100 mp; 

- Se vor asigura minim 2 (două) locuri de parcare la o locuinţă a cărei suprafaţă construită 

desfăşurată este mai mare de 100 mp. 

Subzonele locuințelor semicolective/colective cu acces şi lot folosit în comun: 

- Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare pentru fiecare apartament cu suprafaţa 

construită desfăşurată de maxim 100 mp; 
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- Se vor asigura minim 2 (două) locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafaţa 

construită desfăşurată mai mare de 100mp. 

Subzonele locuințelor (colective tip blocuri): 

- Se va asigura minim 1 (un) loc de parcare pentru fiecare apartament; 

- Faţă de prevederile aliniatului 19.3.1. este necesară, pentru vizitatori, suplimentarea  cu 

minim 20% a totalului locurilor de parcare/garare stabilite. 

Construcţii cu funcţiuni de învățământ, financiar bancare, birouri, hoteluri (indiferent de 

categoria de confort), de alimentaţie publică (restaurant, cafenea, bar etc.): 

Pentru toate categoriile de construcţii menţionate se va asigura minim 1(un) loc de 

parcare pentru fiecare 60mp ai suprafeţei utile aferente destinaţiei respective, cu excepţia: 

- construcţiilor de alimentaţie publică pentru care se va asigura minim 1 (un) loc de parcare 

pentru fiecare 8(opt) „locuri de luat masa” din unitatea de alimentaţie publică; 

- hotelurilor pentru care se va asigura minim 1(un) loc de parcare la 2 (două) locuri de 

cazare. 

Faţă de prevederile pct. 20.1. se va asigura suplimentarea cu minim 20% a totalului 

locurilor de parcare/garare stabilite, pentru salariaţi/vizitatori/aprovizionare. 

Din totalul locurilor de parcare realizate se vor prevedea garaje în procent de 75% din 

care maxim 25% la sol, atunci cînd condiţiile de amplasament permit acest lucru. 

Construcții cu funcțiuni comerciale: 

Pentru toate categoriile de spaţii comerciale se va asigura minim 1(un) loc de parcare 

pentru fiecare 30 mp ai suprafeţei desfăşurate construite. 

Faţă de prevederile de la pct. 21.1 se va asigura suplimentarea cu minim 10% a totalului 

de parcare/garare stabilit, pentru salariaţi şi aprovizionare. 

Accesele rutiere se vor realiza numai pe artere de circulaţie de categoria a III-a. Aceste 

unităţi vor asigura în interiorul parcelei spaţii pentru circulaţia pietonală în condiţii de siguranţă 

şi confort, spaţii pentru circulaţia rutieră, platforme pentru parcarea autovehiculelor de mare 

tonaj pentru aprovizionare/autocare, spaţii plantate 

Construcţii sportive şi amenajări de agrement: 

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări sportive sau de agrement vor fi 

prevăzute în funcţie de capacitatea construcţiei: 

- câte 1(un) loc de parcare la 15 de persoane (public şi/sau sportivi) pentru complexuri 

sportive, săli de 

- antrenament, săli de competiţii, locuri de joacă; 
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- câte 1(un) loc de parcare la 20 de persoane (public şi/sau sportivi) pentru stadioane, 

patinoare, poligoane pentru tir, popicării etc; 

- pentru cluburi, discoteci câte 1(un) loc de parcare pentru fiecare 60 mp ai suprafeţei utile 

aferente destinaţiei respective. 

Fată de prevederile de la pct. 22.1 se va asigura suplimentarea cu minim 10% a totalului 

de parcare/garare stabilite, pentru personal/salariaţi 

La cele rezultate conform pct. 21.1 şi 21.2 se va adăuga, în funcţie de capacitatea 

construcţiei câte 1-3 locuri de parcare pentru autocare. 

Construcţii cu funcţiuni industriale (producţie şi depozitare), service-auto / showroom, de 

sănătate: 

Pentru toate categoriile de construcţii menţionate se va sigura minim 1(un) loc de parcare 

pentru fiecare 100 mp ai suprafeţei desfăşurate construite. 

Faţă de prevederile pct.23.1. se va asigura suplimentarea cu 20% a totalului locurilor de 

parcare/garare stabilite, pentru salariaţi/ vizitatori/ aprovizionare. 

Din totalul locurilor de parcare necesare maxim 60% vor fi prevăzute la sol, atunci când 

condiţiile amplasamentului permit acest lucru. 

Pentru construcţiile industriale, service-auto/showroom, totalul locurilor de parcare 

(calculate conform pct. 23.1 şi 23.2.), accesele rutiere se vor realiza numai pe artere de circulaţie 

de categoria a III-a. Aceste unităţi vor asigura în interiorul parcelei spaţii pentru circulaţia 

pietonală în condiţii de siguranţă şi confort, spaţii pentru circulația rutieră, platformă pentru 

parcarea autovehiculelor. 

Construcţii cu funcţiuni de servicii publice (spălătorii auto, vulcanizări, staţii de distribuţie 

carburanţi): 

Pentru toate categoriile de construcţii menţionate se va asigura minim 1(un) loc de 

parcare pentru fiecare 30mp ai suprafeţei desfăşurate construite. 

Faţă de prevederile pct. 24.1. se va asigura suplimentarea cu 20% a totalului locurilor de 

parcare/garare stabilite, pentru salariaţi/vizitatori/aprovizionare. 

Pentru construcţiile cu funcţiunea de servicii publice (spălătorii auto, vulcanizări) 

accesele rutiere se vor realiza numai pe artere de circulaţie de categoria a III-a. 

 

c) DISPOZIŢII FINALE 

Asigurarea numărului minim de locuri de parcare, rezultat din calcul, este obligatoriu 

pentru obţinerea avizelor necesare eliberării autorizaţiei de construire. Se exceptează de la 
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aplicarea acestor prevederi, construcţiile existente situate în zona centrală protejată sau 

neprotejată pentru care se solicită autorizarea lucrărilor necesare pentru conversie funcţională, 

construcţiile colective situate de-a lungul marilor căi rutiere unde prin regulament se solicită 

întărirea mixităţii funcţionale prin conversia funcţională a apartamentelor de la parter. 

Derogări privind numărului minim de locuri de parcare prevăzut în aceste reglementări cu 

caracter normativ, pentru construcţiile noi, propuse a se realiza, se vor putea face în urma 

stabilirii de către autorităţile publice locale prin HCL a unor taxe băneşti, în vederea constituirii 

unui fond pentru construirea de parcaje publice, subterane sau supraterane pe teritoriul 

municipiului Adjud. 

Modul de constituire al fondului pentru construirea de parcaje în construcţii amenajate, 

procedura de plată şi cuantumul taxei se vor reglementa prin hotărâre de Consiliu Local. 

Interdic ţii:  

Se interzice amplasarea de garaje individuale pe terenurile proprietate publică a 

municipiului Adjud. 

 

10. DREPTUL DE PARCELARE 

a) BAZA LEGALĂ ŞI DEFINIREA UNOR TERMENI 

Prin parcelare se înţelege operaţiunea de proiectare urbanistică prin care se determină 

divizarea în 4 sau mai multe parţi alăturate a uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte, 

destinate construirii, în scopul de a fi sau nu înstrăinate prin cedări, concesionări sau vânzări a 

loturilor rezultate. 

Conform alin. 6 al art. 6 din Legea 50/1991 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile 

respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări 

de construcţii precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil, este 

necesară solicitarea unui certificat de urbanism. 

Conform alin. 3 al art. 47 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale 

este obligatorie în cazul parcelărilor. 

Se înţelege prin parcelă, suprafaţa de teren situată într-o unitate administrativ-teritorială 

pe un amplasament bine stabilit, având o singură categorie de folosinţă şi aparţinând unui 

proprietar sau mai multor proprietari, în indiviziune; (Legea 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
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imobiliare şi Norme tehnice de introducere a cadastrului general aprobate cu Ordinul MAP 

534/2001). 

Proiectarea sau construirea a  mai mult de patru clădiri pe o parcelă, constituind un singur 

trup, este considerat din punct de vedere al autorizării construcţiilor, ca o parcelare, în sensul 

celor prevăzute anterior. 

Proprietarii suprafeţelor de teren pe a căror întindere se pot construi patru sau mai multe 

locuinţe sau clădiri de orice natură , respectând prevederile prezentului regulament, au dreptul să 

le parceleze. Dreptul de parcelare este supus, în afară de prevederile înscrise în reglementările 

legale, dispoziţiilor Regulamentului Local de Urbanism. 

 

b) CONDIŢII DE REALIZARE A PARCELĂRILOR NOI 

În noile parcelări sau în extinderile de intravilan unde sunt marcate străzi noi prin 

prezentul PUG înainte de autorizarea construcţiilor este obligatorie întocmirea unui PUZ de 

parcelare care să fie redactat pe o ridicare topo actualizată, PUZ care va reglementa poziţia 

exactă a străzilor, racordarea la reţelele edilitare, forma parcelelor (raportul laturilor). Este 

interzis prin aceste PUZ-uri modificarea indicatorilor principali de urbanism prevăzuţi prin 

Planul Urbanistic General – actualizat 2016, precum Hmax, CUT, dimensiunile minime ale 

parcelelor sau a deschiderii minime la stradă. 

Se va aproba parcelarea unui teren intravilan sau care urmează sa fie introdus în 

intravilan, dacă: 

� terenul se află în întregime sau în parte într-o zonă construibilă; 

� pentru fiecare porţiune de teren se aplică prevederile zonei şi ale unităţilor teritoriale 

prevăzute în prezentul regulament; 

� aşezarea şi natura terenului permite construirea în mod igienic, eficient şi după normele 

de siguranţă şi rezistenţă în vigoare. 

� au trecut mai mult de 12 luni de la aprobarea Planul Urbanistic General – actualizat 2016. 

 

Pentru a putea obţine aprobarea parcelării unui imobil din intravilan proprietarul terenului 

trebuie să solicite în prealabil certificatul de urbanism. Acesta se va obţine de la Primăria 

municipiului Adjud, şi prin el autorităţile publice locale sunt obligate conform Legii 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul, să solicite întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal 

ce se va aproba conform legilor în vigoare şi care va sta la baza viitoarei parcelări reglementând 

forma, dimensiunile, accesul şi echiparea edilitară a viitoarelor parcele astfel obţinute. 
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Sunt interzise parcelările prin care se obţin mai mult de 12 loturi pe terenurile situate pe 

străzi, unde nu există sau nu sunt prevăzute reţele de apă potabilă şi canalizare pentru evacuarea 

apelor uzate. 

Se poate totuşi admite parcelarea acestor terenuri dacă proprietarul execută sau plateşte 

costul executării racordării lucrărilor edilitare ale parcelării la cele ale localităţii, conform 

condiţiilor cerute de societăţile care administrează reţelele publice de alimentare cu apă şi 

canalizare în zona respectivă, sau de Regia Apele Române şi Agenţia de Protecţia Mediului; 

Pe străzile unde nu există conducte pentru alimentare cu apă potabilă şi canalizare şi unde 

nici nu urmează a se executa de către Primărie sau particulari lucrări de racordare la reţelele 

localităţii, se pot totuşi autoriza, cu avizul Agenţiei de Protecţia Mediului, parcelări cu 

parcele cu suprafaţa minimă de 1500 mp. În acest caz trebuie să se execute de către parcelator 

lucrări locale separate pentru fiecare parcelă în parte, care să asigure alimentarea cu apă potabilă 

şi evacuarea apelor uzate. Pentru toate aceste lucrări se va cere în prealabil avizul Regiei Apele 

Române şi al Agenţiei de Protecţie a Mediului; 

Dacă ulterior executării parcelărilor în condiţiile de mai sus, se vor înfiinţa pe strada 

respectivă canalizările necesare - fie de către Primărie, fie de către proprietar/parcelator – aceştia 

din urmă vor putea reduce prin divizare suprafaţa parcelelor de 1500 mp , conform prevederilor 

regulamentare, dar numai după ce vor fi executate racordurile necesare la conductele de apă şi 

canal pentru aleile şi străzile nou create prin parcelare. 

 

c)  DIMENSIUNILE MINIME ŞI FORMA PARCELELOR NOI 

Pentru ca o parcelă să poată fi autorizată trebuie ca parcelele care se creează să aibă 

suprafaţa, deschiderea la stradă şi adâncimea prevăzute mai jos; fiecare condiţie de minimum se 

va considera separat pentru fiecare dimensiune cât şi pentru suprafeţe, ele trebuind să fie 

respectate simultan. 

� Front la stradă de minimum 8,0 m pentru clădiri înșiruite şi respectiv de minimum 12,0 

m pentru clădiri izolate sau cuplate; 

� Suprafaţa minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înşiruite şi respectiv de minimum 

200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate; 

� Adâncimea parcelei trebuie să fie de maxim trei ori  deschiderea la stradă sau cel puţin 

egală cu deschiderea la stradă. 

Sunt considerate loturi construibile numai loturile care respectă cumulativ prevederile de 

mai sus. 
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Tolerate admise: 

� La o parcelare cu un număr mai mare de 10 loturi, o cincime din numărul total al loturilor 

pot beneficia de toleranţa de 25 % pentru suprafaţă şi numai dacă configuraţia terenului 

nu permite realizarea tuturor parcelelor conform prevederilor Regulamentului; 

� Se admite aşezarea parcelelor pe două rânduri, unele la alinierea străzii şi altele spre 

fundul parcelei, dacă fiecare parcelă de fund are câte o trecere liberă, separată, spre 

drumul public, în deplină proprietate, cu lăţimea minimă de 5 m şi cu o adâncime de max. 

30m, din alinierea străzii; 

� Pe terenurile care se parcelează fără a se crea străzi noi şi care au o adâncime mai mică 

decât minimum prevăzut de Regulament, se admite o toleranţă de 25 % la adâncime 

pentru toate parcelele. Pentru suprafaţă se admite de asemenea în acest caz, o toleranţă de 

25 % din minimum permis, însă numai pentru o cincime din numărul total al parcelelor 

create . 

 

d) STRĂZI ŞI ALEI CAROSABILE ÎN PARCELĂRILE NOI 

Străzile sau aleile vor îndeplini condițiile arătate în aliniatele următoare: 

� Orice parcelare în care nu toate parcelele au acces direct la un drum public existent, 

trebuie să aibă cel puţin o stradă deschisă la ambele capete; 

� Aleile carosabile din interiorul zonelor parcelate vor avea minim două benzi de circulaţie; 

� Străzile, aleile carosabile (inclusiv fundăturile) nou create vor respecta profilul 

transversal  indicat în planşa de „Reglementări - căi de comunicaţie”; 

� Pentru a fi construibilă, o proprietate cu adâncime mare se poate dezmembra în maxim 

două parcele, una la alinierea străzii şi alta către fund, cu condiţia ca parcela de fund să 

aibă un acces carosabil de min. 5 m creat pe teren propriu şi cu adâncime de maxim 30m 

de la alinierea străzii; 

� Fundăturile nu pot avea mai mult de 100 m lungime - din alinierea străzii până în capătul 

ei. La partea de capăt, fundătura trebuie să prezinte o lărgire de o formă şi cu 

dimensiunile astfel alese, încât să asigure întoarcerea unui vehicul din cel mult trei 

mişcări, înscriindu-se în curbe cu raza exterioara de min. 10m. Aceste curbe trebuiesc 

desenate pe planuri cu razele lor; 

� Pe cât e posibil se va evita ca o arteră de mare circulaţie să fie întreruptă prea des de 

astfel de străzi provenite dintr-o parcelare. 
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Proiectul de parcelare trebuie să prevadă străzi, alei, pieţe şi treceri spre parcele în 

condițiile impuse prin Regulamentul Local de Urbanism. 

Proiectul, cu toate aceste suprafeţe, complet echipate din punct de vedere edilitar, se vor 

preda Primăriei în mod obligatoriu şi gratuit de către proprietar. 

La parcelarea unor terenuri cu suprafaţă mai mare de 50.000 mp –– în afara îndeplinirii 

celorlalte condiţii de parcelare, trebuie să se prevadă pe lângă terenul necesar asigurării străzilor, 

o suprafaţă de teren pentru scopuri publice (comerț, şcoala, biserică, terenuri de sport, etc) . 

Această suprafaţă va fi de minim 5 % din întinderea totală a terenului – pentru terenurile cu 

suprafaţă între 50.000 şi 200.000 mp şi de min. 7 % pentru terenurile în suprafaţă mai mare de 

200.000 mp. 

e) UNITATEA DE CARACTER ARHITECTURAL A PARCELĂRILOR 

Parcelele noi din punct de vedere arhitectural 

Toate clădirile ce urmează a se construi pe parcelele rezultate din diviziunea unei singure 

proprietăţi sau pe parcele în indiviziune, trebuie să fie concepute şi executate într-o coerenţă de 

caracter arhitectural, astfel încât toate clădirile să apară ca un întreg armonios; 

Odată cu planul urbanistic de parcelare, trebuie prevăzut un număr îndestulător de norme 

generale după care urmează a fi realizate construirea grupului de clădiri şi ambientarea lui cu 

plantaţii şi elemente de mobilier urban. 

 

11. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 

 

a) ORIENTAREA FAŢĂ DE PUNCTELE CARDINALE 

Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor 

de orientare faţă de punctele cardinale. 

Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale se face, în conformitate cu prevederile 

normelor sanitare şi tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerinţe :  

• Asigurarea însoririi, inclusiv aport termic;  

• Asigurarea iluminatului natura;l  

• Asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spaţiile închise  (confort psihologic);  

• Asigurarea unor cerinţe specifice legate de funcţiunea clădirii (retrageri şi orientare pentru 

lăcaşe de cult, terenuri de sport, construcţii pentru învăţământ şi sănătate). 
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Însorirea construcţiilor se analizează printr-un studiu specific, care determină pe baza 

calculelor astronomice părţile umbrite şi însorite ale construcţiilor, perioada de însorire de-a 

lungul zilei în diverse anotimpuri, precum şi umbrele purtate ale construcţiilor noi asupra 

imobilelor învecinate.  

Iluminatul natural este asigurat de lumina difuză ce provine de la bolta cerească 

(independent de latitudine, anotimp sau amplasarea clădirii faţă de punctele cardinale) precum şi 

de radiaţiile solare directe.  

b)  AMPLASAREA FAŢĂ DE DRUMURI PUBLICE 

Autorizarea executării construcţiilor şi a altor tipuri de lucrări  faţă de drumurile 

publice (infrastructură, staţii de carburanţi, parcaje, garaje, etc.) 

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale 

administraţiei publice: 

- construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de 

exploatare ;  

- parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv 

funcţiunile lor complementare : magazine, restaurante, etc.) ;  

- conducte de alimentare cu apă şi canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte 

produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte 

instalaţii ori construcţii de acest gen ;  

În sensul Regulamentului Local de Urbanism, prin zona drumului public se înţelegea 

ampriza, fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie.  

Autorizarea construcţiilor cu funcţiuni de locuire este permisă, cu respectarea zonelor de 

protecţie a drumurilor. Prin funcţiuni de locuire se înţelege: locuinţe, case de vacanţă şi alte 

construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru nevoi sociale, 

industriale sau de apărare, cum ar fi: cămine pentru bătrâni, cămine de nefamilişti, sanatorii, 

cămine pentru organizarea de şantier, cămine de garnizoană. 

Pentru zonele de locuințe individuale înșiruite amplasate pe strada Al. I. Cuza și strada 1 

Mai se va respecta caracterul existent al zonei (condiția locuințelor înșiruite)   

Explicitarea unor termeni   

• Drumurile publice  sunt drumurile destinate transportului rutier public de toate categoriile, 

gestionate de autorităţile publice centrale sau locale, şi clasificate tehnic, conform legislaţiei 
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şi terminologiei tehnice, în autostrăzi, drumuri expres, naţionale, judeţene şi comunale în 

extravilan şi străzi în intravilan. 

• Ampriza  este fâşia de teren ocupată de elementele constructive ale drumului în secţiune 

transversală, măsurată în proiecţie orizontală.  

• Fâşiile de siguranţă sunt zonele amplasate de o parte şi de alta a amprizei drumului, 

destinate amplasării semnalizării rutiere, plantaţiilor sau altor activităţi sau amenajări legate 

de exploatarea drumului.  

• Zona drumului  este suprafaţa de teren ocupată de drum şi de lucrări aferente,  constituită 

din ampriză şi cele două fâşii laterale de o parte şi de alta a ei, denumite zone de siguranţă, 

la care se adaugă şi zonele de protecţie  corespunzătoare fiecărei categorii de drumuri 

publice.  

 

 

c)  AMPLASAREA FAŢĂ DE CĂI FERATE  

Amplasarea construcţiilor şi autorizarea acestora în zona de protecţie a infrastructurilor 

feroviare  

În zona de protecţie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul Ministerului 

Transporturilor :  

- construcţii şi instalaţii aferente exploatării şi întreţinerii liniilor de cale ferată ;  

- construcţii şi instalaţii pentru exploatarea materialului rulant şi a mijloacelor de 

restabilire a circulaţiei ;  

- instalaţii fixe pentru tracţiune electrică ;  

- instalaţii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaţii, 

transmisiuni de date şi construcţiile aferente acestora.  

Construcţiile care se amplasează în zona de protecţie a infrastructurii feroviare situată în 

intravilan se autorizează cu avizul Regiei Autonome ‘’Societatea Naţională a Căilor Ferate 

Române’’ şi al Ministerului Transporturilor.  

În sensul Regulamentului Local de Urbanism, prin zonă de protecţie a infrastructurii 

feroviare se înţelege fâşia de teren, indiferent de proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la 

limita zonei cadastrale C.F.R., situată de o parte şi de alta a căii ferate.  
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Lucrările de investiţii ale agenţilor economici şi ale instituţiilor publice, care afectează zona 

de protecţie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul Regiei Autonome 

‘’Societatea Naţională a Căilor Ferate Române’’ şi al Ministerului Transporturilor, şi anume:  

− Căi ferate industriale;  

− Lucrări hidrotehnice;  

− Traversarea căii ferate; 

− Subtraversarea căilor de cale ferată de reţele de comunicaţii,  energie electrică, conducte 

sub presiune de apă, gaze, produse petroliere, termo-tehnologice şi canale libere.  

 

În zona de protecţie a infrastructurii transporturilor se interzic:  

- Amplasarea oricăror construcţii, depozite de materiale sau înfiinţarea de plantaţii 

care împiedică vizibilitatea liniei sau a  semnalelor feroviare ;  

- Efectuarea oricăror lucrări care, prin natura lor ar, alunecări de teren, surpări sau 

ar afecta stabilitatea solului  prin tăierea copacilor, extragerea de materiale de 

construcţii sau care modifică echilibrul pânzei freatice subterane ;  

- Depozitarea, manipularea sau prelucrarea substanţelor inflamabile,explozibile, 

carburanţilor, gazelor lichefiate sau oricăror materiale care, prin natura lor, ar 

putea provoca  incendii sau explozii.  

Explicitarea unor termeni:   

• Suprastructura este partea din construcţia unei căi ferate alcătuită de regulă din şine, 

aparate de cale, traverse, material mărunt de cale şi prisma de balastare; 

• Infrastructura  este partea unei căi ferate alcătuită din terasamente cu lucrările de 

consolidare şi protecţie aferente, poduri şi tuneluri;  

• Zona de protecţie a infrastructurii  este fâşia de teren, indiferent de proprietar,cu lăţimea 

de 100 m, măsurată de la limita zonei cadastrale CF (delimitată prin grija Ministerului 

Transporturilor), situată de o parte şi de alta a căii ferate;  

• Linia curentă este porţiunea liniei ferate aflate fie între semnalele de intrare în două staţii 

consecutive (exclusiv acestea), fie între indicatoarele permanente de acoperire.  

• Staţia este porţiunea liniei ferate aflate între semnalele de intrare (inclusiv acestea), fie între 

indicatoarele permanente de acoperire, inclusiv porţiunile de linii de garaj din afara staţiei.  

• Axa liniei ferate este linia teoretică din planul tangent la nivelul superior al şinelor, în 

aliniament şi curbă, situată la jumătatea ecartamentului, considerând şinele fără  supralărgire 
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sau supraînălţare.  

 

d)  AMPLASAREA FAŢĂ DE ALINIAMENT 

Autorizarea executării construcţiilor în condiţiile respectării regimului de aliniere 

prevăzut în documentaţiile urbanistice şi stabilit prin certificatul de Urbanism. 

Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum 

urmează :  

� În cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la 

aliniamentul clădirilor existente ;  

� Retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa 

şi caracterul fronturilor stradale;  

� În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu 

depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai 

apropiat punct al aliniamentului opus;  

� Fac excepţie de la prevederile de mai sus construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 

urbanistic zonal aprobat conform legii.  

În sensul Regulamentului Local de Urbanism, prin aliniament se înţelege limita dintre 

domeniul privat şi domeniul public.  O clădire este construită la aliniament dacă este amplasată 

la limita dintre domeniul public şi cel privat. Când construcţia este retrasă faţă de aliniament, 

acesta poate fi materializat, după caz, de împrejmuirea terenului. Alinierea faţadelor coincide, 

după caz, cu aliniamentul stradal, sau poate constitui o linie paralelă sau neparalelă cu acesta. 

Regimul de aliniere este limita convenţională stabilită prin regulamentele locale de 

urbanism, ce reglementează modul de amplasare a construcţiilor, prin fixarea unei distanţe între 

fronturile construite şi un reper existent (aliniamentul stradal, axul străzii, limita trotuarului, 

alinierea faţadelor existente, împrejmuiri, etc.).  

Faţă de aliniament construcţiile pot fi amplasate sau aliniate în următoarele situaţii :  

• Pe aliniament ;  

• Retras de la aliniament în cazurile :  

− înscriere în regimul de aliniere existent ;  

− lărgirea drumului, alinierea construcţiilor noi fiind diferită de alinierea existentă 

(spre interiorul parcelei) ;  

− obţinerea unor distanţe (benzi) de protecţie – de  4,0 – 6,0 m ;  
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− facilitatea creării de noi pieţe, alveole în preajma unor construcţii cu circulaţie 

pietonală intensă ;  

− obţinerea lăţimii minime a frontului la stradă, în cazul parcelelor de formă 

geometrică neregulată ;  

− regim de aliniere nou – retragerea minimă obligatorie 3,0 – 5,0 m, la intersecţii 

luându-se în calcul asigurarea vizibilităţii.  

− clădirile cu funcţiune productivă din zona industrială păstrează regimul de 

aliniere, dar nu mai puţin de 10 m faţă de aliniament; 

  Pentru fiecare situaţie în parte , se va asigura coerenţa fronturilor stradale în 

funcţie de situaţia vecinătăţilor şi a caracterului general al străzii. 

Se recomandă în cazul zonelor protejate ca prin certificatul de urbanism să se solicite 

explicitarea modului de înscriere a faţadei în frontul construit existent, prin prezentarea unei 

desfăşurări care să cuprindă cel puţin trei construcţii stânga - dreapta.  

 

12. REGULI CU PRIVIRE LA ÎN ĂLŢIMEA ŞI ASPECTUL EXTERIOR AL 

CONSTRUCTIILOR 

a) ÎNĂLŢIMEA CONSTRUCŢIILOR 

Autorizarea executării construcţiilor  se face cu respectarea  înălţimii medii a clădirilor 

învecinate. 

Diferenţa de înălţime nu poate să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile 

imediat învecinate. În sensul RLU, clădiri imediat învecinate, sunt cele amplasate alăturat, de 

aceeaşi parte a străzii.  

 Fac excepţie de la prevederile primului alineat, construcţiile care au fost cuprinse într-un plan 

urbanistic zonal, aprobat conform legii. 

În situaţii excepţionale, în funcţie de destinaţie şi zona care le include, construcţiile pot 

avea şi înălţimi mai mari cu condiţia ca soluţiile adoptate să fie justificabile din punct de vedere 

funcţional, compoziţional-urbanistic, etc. Înălţimea construcţiilor se stabileste şi pe baza 

criteriilor de funcţionalitate, silueta localităţii, închiderea câmpului visual prin capete de 

perspectivă, necesitatea obţinerii unor dominante compoziţionale, etc. 

În zonele de protecţie a monumentelor istorice sau în zonele protejate natural sau 

construite, înălţimea construcţiilor va fi stabilită pe baza unor studii specifice şi documentaţii de 
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urbanism pentru protecție , restaurare , executate de proiectanți autorizați, cu avizul DGPCN sau 

DGPCZ după caz. 

 

b)  ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR 

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă: 

� Aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei și nu contravine funcţiunii 

acestora şi nu depreciază  aspectul general al zonei.  

� Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, 

intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate 

ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. În cazul monumentelor istorice și de 

arhitectură , siturilor protejate de către MCC, construcțiile, situl , vor respecta condițiile 

de protecție , restaurare impuse prin proiecte executate de proiectanți autorizați, cu avizul 

DGPCN SAU DGPCZ după caz.  

� Prescripţiile vor urmări armonizarea construcţiilor noi cu cele învecinate (finisaje, ritmări 

plin-gol, register, regim de înălţime, detalii de arhitectură, tipul acoperirii şi învelitorii), 

îmbunătăţirea aspectului compoziţional şi architectural al clădirilor prin folosirea de 

materiale noi şi moderne, ridicarea nivelului calitativ al imaginii, corelarea funcţională 

între clădiri sau între clădirile şi amenajările exterioare cu caracter public. 

Explicitarea unor termeni: 

• Aspectul general al zonelor urbane şi rurale  este determinat de conformarea 

construcţiilor, volumetrie şi 

compoziţia urbană;  

• Compoziţia urbană este acordul dintre funcţiune, mod de construire, economie şi 

expresie plastic, realizat prin aplicarea regulilor specific arhitecturii şi urbanismului;   

• Volumetria  este un parametru urbanistic şi arhitectural de bază care determină aspectul 

general al zonelor urbane şi rurale şi silueta urbană în ansamblul ei; 

• Conformarea construcţiei este forma de ansamblu a acesteia care derivă din modelarea 

şi dimensionarea părţilor care o alcătuiesc, între care se creează relaţii funcţionale de plastica 

arhitecturală.  
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13. REGULI CU PRIVIRE LA SPA ȚII VERZI ȘI PLANTATE 

a) SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE 

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi 

plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei. 

Spaţiile verzi şi plantate sunt constituite, în accepţiunea Regulamentului Local de 

Urbanism elaborat pentru Planul Urbanistic General al municipiului Adjud – actualizat 2016, din 

totalitatea amenajărilor de pe suprafaţa parcelei, ca plantaţii de arbori, arbuşti, plante 

ornamentale, suprafeţe acoperite cu gazon, grădini de flori, etc.  

Se recomandă ca pe suprafeţele neocupate de clădiri sau rezervate pentru realizarea 

obiectivelor de utilitate publică să se asigure:  

� plantarea a cel puţin un arbore la fiecare 200 mp de teren în zonele de protecţie şi 

amenajarea de spaţii verzi plantate pe cca. 40% din suprafaţa dintre aliniament şi 

clădiri;  

� plantarea a cel puţin un arbore la fiecare 100 mp de teren în zona rezidenţială şi de 

dotări, cu excepţia zonelor cu destinaţie specială.  

 

b) ÎMPREJMUIRI 

Sunt permise următoarele categorii de împrejmuiri: 

� împrejmuiri opace necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor 

servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;  

� împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente 

clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau ansamblurilor urbanistice.  

 Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca si în 

cazul aspectului exterior al construcţiei. 

Împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările (plantaţii, garduri vii), cu caracter 

definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o 

delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate.  

 Prin detaliere se pot urmări câteva reguli:  

• în cazul clădirilor retrase faţă de aliniament se recomandă garduri cu partea inferioară 

plină de 0,60 m, iar cea superioară de 1,80 m, dublate spre interior cu gard viu (sau numai 

gard viu);  
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• gardurile dintre proprietăţi pot fi realizate pe o înălţime de 2,20 – 2,60 m din materiale 

corespunzătoare sau elemente de vegetaţie, funcţie de opţiunile proprietarilor;  

• se pot adopta, acolo unde este cazul, soluţii de împrejmuire prin folosirea elementelor de 

mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare);  

• pentru unităţile productive sau care desfăşoară activităţi sau servicii publice se 

recomandă garduri cu bază plină până la o înălţime de 0,60 m spre circulaţia publică sau 

garduri opace faţă  de limitele laterale şi posterioare, cu înălţime de 2,20 – 2,60 m pentru 

asigurarea împotriva intruziunilor.  

  Se recomandă ca indiferent de soluţiile adoptate, acestea să facă obiectul proiectelor de 

specialitate întocmite de arhitecţi sau peisagişti, ce vor fi supuse aprobării legale.  

 

14. REGULI DE BAZ Ă PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

a)  TERENURI AGRICOLE DIN EXTRAVILAN 

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan 

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan 

este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de lege. Autorităţile administraţiei publice 

locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de construire, gruparea suprafeţelor de teren afectate 

construcţiilor, spre a evita prejudicierea activităţilor agricole. Terenurile agricole din extravilan 

cuprind suprafeţe arabile, vii, livezi, păşuni şi fâneţe.  

Deoarece terenurile agricole, mai ales când sunt de categorie superioară (I şi II), 

reprezintă o sursă naturală necesară vieţii, Legea Fondului funciar nr. 18/1991 cuprinde 

interdicţii şi condiţionări privind utilizarea lor. 

Corelat cu prevederile acesteia, Legea 50/1991 (republicată) limitează, de asemenea, 

posibilităţile autorizării construcţiilor în extravilan. 

În conformitate cu prevederile celor două legi, pe terenurile agricole din extravilan pot fi 

autorizate numai construcţiile care servesc activităţilor agricole (adăposturi pentru animale şi 

spaţii de depozitare a recoltelor şi utilajelor agricole), fără a primi o delimitare ca trup al 

localităţii. În această categorie nu pot fi incluse construcţiile de locuinţe, garaje sau alte 

amenajări cu caracter permanent.  

 

b) TERENURI AGRICOLE DIN INTRAVILAN 

Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din intravilan 
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Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă 

pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor 

impuse de fiecare zonă funcțională şi de prezentul regulament.  

 De asemenea, autorizarea se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale 

pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective:  

- completarea zonelor centrale, potrivit condiţiilor urbanistice specific impuse de 

caracterul zonei, având prioritate instituţiile publice, precum şi serviciile de 

interes general; 

- valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare;  

- amplasarea construcțiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente 

acestora în ansambluri compacte. 

Terenul agricol îşi schimbă categoria de folosinţă în curţi - construcţii, prin efectul 

autorizaţiei de construire  pentru toată suprafaţa. În cazul în care proprietarul terenului doreşte sa  

scoată din  circuitul  agricol doar o parte din terenul deţinut, pentru îndeplinirea acestei  

proceduri, autorizaţia de construire va fi însoţită de documentaţia tehnică cadastrală, vizată de 

OCPI. 

c)  MODUL DE UTILIZARE AL TERENURILOR 

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) 

Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea indicilor maximi admisibili 

P.O.T. stabiliţi, pe zone funcționale, prin prevederile Regulamentului Local de Urbanism. 

Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare a terenului să nu 

depăşească limita superioară stabilită pentru fiecare categorie de lucrări și fiecare zonă 

funcțională în parte. 

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) exprimă raportul dintre suprafaţa construită la sol a 

clădirilor şi suprafaţa terenului considerat.  

� Suprafaţa construită la sol este aria secţiunii orizontale a clădirii la cota ±0,00 a 

parterului, măsurată pe conturul exterior al pereţilor, exclusiv rezalidurile cu aria mai 

mică de 0,4 m², nişele cu aria mai mare de 0,4 m², treptele exterioare şi terasele 

neacoperite;  

� Suprafaţa terenului considerat este suprafaţa parcelei înscrisă în Cartea funciară, cu datele 

sale definitorii (dimensiune, destinaţie, categorie de folosinţă, numele deţinătorului). 

Procentul de ocupare al terenului – P.O.T. trebuie să exprime limita maximă de suprafaţă 

permis a fi ocupată la sol cu construcţii (inclusiv anexe şi căi de acces/staţionare). 
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P.O.T. stabilit pentru o zonă este valabil şi obligatoriu pe fiecare parcelă (teren) 

aparţinătoare zonei.  

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) 

Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea indicilor maximi admisibili 

C.U.T.  stabiliţi, pe zone funcționale, prin prevederile Regulamentului Local de Urbanism 

aferent Planul Urbanistic General – actualizat 2016.  Autorizarea executării construcţiilor se face 

cu condiţia ca, coeficientul de utilizare a terenului să nu depăşească limita superioară stabilită 

pentru fiecare categoria de lucrări și fiecare zonă funcțională în parte. 

Coeficientul de utilizare a terenului exprimă raportul dintre totalul ariei construite 

desfăşurate şi suprafaţa terenului considerat. 

C.U.T. stabilit pentru o zonă este valabil şi obligatoriu pe fiecare parcelă (teren) 

aparţinătoare zonei.  

Este posibil ca investitorii privați să inițieze PUZ-uri prin care să ceară derogări de la 

PUG în vederea modificării coeficientului de utilizare a terenului (CUT). Acesta va putea fi 

modificat cu maxim 20%, indiferent de funcțiunea construcțiilor (cu excepția proiectelor de 

parcuri tehnologice, industriale, comerciale și zonele de servicii, unde CUT-ul se poate mări cu 

mai mult de 20%, dar nu mai mare de 4). Această posibilitate a investitorilor privați de a majora 

CUT-ul unor terenuri cu maxim 20% se aplică și în cazul zonelor protejate cu clădiri de 

patrimoniu. 

d) DEROGĂRI DE LA REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 

Modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în Planul Urbanistic General 

Modificarea uneia dintre condiţiile stipulate în PUG privind funcţiunile admise, regimul 

de construire, înălţimea maximă admisă, CUT şi retragerea clădirilor faţă de aliniament este 

posibilă pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ, elaborate şi aprobate conform legii. 

Este posibil ca investitorii privaţi să iniţieze PUZ-uri prin care să ceară derogări de la 

PUG în vederea modificării coeficientului de utilizare a terenului (CUT) cu maxim 20%, 

indiferent de funcțiunea construcțiilor (cu excepția proiectelor de parcuri tehnologice, industriale, 

comerciale și zonele de servicii, unde CUT-ul se poate mări cu mai mult de 20%, dar nu mai 

mare de 4). Această posibilitate a investitorilor privați de a majora CUT-ul unor terenuri cu 

maxim 20% se aplică și în cazul zonelor protejate cu clădiri de patrimoniu. 
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15. REGULI DE BAZ Ă PRIVIND ASIGURAREA COMPATIBILIT ĂŢII  

FUNCŢIUNILOR  

 

Compatibilitatea funcţiunilor 

Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiția asigurării compatibilităţii dintre 

destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei stabilită printr-o documentaţie de 

urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţională caracterizată de ţesut urban şi 

conformare spaţială proprie. 

Destinaţia terenurilor reprezintă, în sensul prezentului regulament, modul de utilizare a 

acestora, conform funcţiunii prevăzute în reglementările cuprinse în planurile de urbanism şi 

amenajarea teritoriului, aprobate conform legii. 

Funcţiunile urbane reprezintă activităţi umane specifice care se desfăşoară într-o 

localitate, într-o anumită perioadă de timp, localizate teritorial şi definite de indicatori speciali şi 

indicatori de funcţionare. 

Ţesutul urban reprezintă structura unei zone, teritoriu sau localitate constituită în timp, cu 

particularităţi ce ţin de funcţiunea specifică dominantă, tradiţia culturală, condiţiile de mediu, şi 

care e definită de configuraţia parcelelor şi a tramei stradale, distribuţia spaţiilor publice şi a 

spaţiilor private, volumetrie şi modalităţi de ocupare a parcelelor de construcţii, etc.  
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4. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE 

 

Capitolul 3.15. „Zone protejate și probleme de mediu”, subcapitolul 3.15.2.  „Protecția și 

conservarea mediului” din Memoriul General al P.U.G. nu identifică în totalitate problemele de 

mediu cu care se confruntă municipiul Adjud și care au legătură cu planul, însă face referire la 

câteva aspecte importante: 

 „Conservarea biodiversităţii reprezintă în perioada actuală una din problemele 

importante la nivel internaţional. Mediul natural al Europei este deosebit de bogat, deţinând 

printre altele un mare număr de ecosisteme şi habitate. 

 Rețeaua Natura 2000, principalul instrument pentru conservarea patrimoniul natural pe 

teritoriul Uniunii Europene, este o reţea ecologică de arii naturale protejate care are ca scop 

menţinerea într-o stare de conservare favorabilă a unei selecţii a celor mai importante tipuri de 

habitate (enumerate în Anexa I a Directivei Habitate) şi specii ale Europei (enumerate în Anexa 

II a Directivei Habitate şi în Anexa I a Directivei Păsări). 

 Teritoriul judeţului Vrancea este  al doilea areal din ţară ca densitate a carnivorelor 

mari. 

 Aceste specii, de interes prioritar pentru Uniunea Europeană sunt subiectul unor  

proiecte de conservare in situ, finanţate  prin programul LIFE Nature. 

  Includerea unei zone în rețeaua Natura 2000 nu înseamnă însă că oamenii şi activităţile 

economice sunt excluse dar orice activitate economică desfăşurată pe teritoriul acestuia va 

trebui să ţină cont de obiectivele de conservare stabilite pentru speciile şi habitatele pentru care 

situl a fost declarat. 

 Activităţile care ajută la protejarea naturii şi a mediului sunt mai ales cele tradiţionale: 

cultivarea şi obţinerea produselor ecologice fără ca această să interfereze cu habitatele 

speciilor protejate, vânătoare şi pescuit în anumite limite, turism durabil (ecoturism), construcţii 

din materiale tradiţionale conforme cu arhitectura zonei, etc. Nu sunt permise lucrări de 

construcţii şi infrastructură care afectează habitatele şi speciile protejate din sit cu excepţia 

acolor lucrări care sunt necesare pentru siguranţa oamenilor sau sunt de importanţă naţională. 

De asemenea introducerea unei zone în reţea nu afectează dreptul de proprietate asupra 
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terenurilor iar în cazul în care există activităţi care trebuie stopate cei afectaţi vor primi plăţi 

compensatorii. 

 În anii care vin, conservarea biodiversităţii va fi mai importantă decât oricând, fapt 

recunoscut de Comisia Europeană printr-o nouă strategie în domeniul biodiversităţii pentru 

anul 2020. 

 Protecţia şi conservarea mediului are un caracter complex ce priveşte relaţia dintre 

cadrul construit şi cadrul natural şi vizează trei domenii principale: 

A – protecţia cadrului vital faţă de poluarea produsă de activităţile umane; 

B – protecţia cadrului vital faţă de elementele din cadrul natural; 

C – protecţia unor factori naturali sensibili cu valoare de patrimoniu. 

 În conformitate cu H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie special 

avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi a 

hărţilor care determină conturul limitelor ariilor naturale protejate, suprafaţa de 1735,5 ha, este 

amplasată în SIT "NATURA 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior". 

 Rezultă că un procent de 29,82 % din teritoriul administrativ al municipiului Adjud este 

amplasat  în  SIT "NATURA 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior". 

 Riscurile de mediu sunt reprezentate de presiunile exercitate asupra: resurselor de apă, 

stării de calitate a mediului, a solului, pădurilor, biodiversităţii, deşeurilor. 

 Principala presiune asupra stării apelor de suprafaţă este exercitată de către om prin 

deversarea în emisari a apelor uzate neepurate sau insuficient epurate. Categoriile de presiuni 

întâlnite sunt: - punctiforme (date de aglomerări umane, industrie, agricultură); 

 - difuze (date de aglomerările umane, localităţi, ferme agrozootehnice, depozite stocare 

deşeuri neconforme, situri industrial abandonate, etc. ); 

 - hidromorfologice (date de lucrări executate pe corpurile de apă, la bazinele 

hidrografice, regularizări, îndiguiri şi apărări de maluri, în diverse scopuri, cu efecte 

funcţionale pentru comunităţile umane. 

 Alte presiuni antropice semnificative pot fi date de activităţile de piscicultură, 

acvacultură, extragerea agregatelor minerale din albiile minore ale cursurilor de apă, 

exploatările forestiere, toate acestea producând procese de degradare, cum ar fi : eroziunea de 

suprafaţă şi de adâncime, excesul de umiditate. 

 Gestionarea şi eliminarea deşeurilor pune presiuni asupra mediului şi sănătăţii umane 

prin emisiile de poluanţi şi consumului de energie şi terenuri. 
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 Un risc de mediu al Municipiului Adjud este gradul B seismic conform STAS 11.100/1/93 

(Macrozonarea teritoriului României – Harta de zonare a intensităţii seismice. 

 Râul Trotuș se află într-un proces de modelare geomorfologică accelerată determinată 

de viiturile care se produc pe acest curs de apă şi ca urmare a regimului precipitaţiilor 

înregistrate în zonă. 

 Procesele dominante se manifestă prin colmatări ale albiei minore şi prin eroziuni 

laterale ale malurilor.  Efectele geomorfologice în cadrul albiei minore  sunt evidenţiate prin 

înălţarea diferenţiată a patului aluvionar şi apariţia bancurilor aluviale. 

 Traseul albiei prezintă pe zone extinse tendinţe de meandrare, înregistrând eroziuni 

puternice care ajung la baza malului stâng format din nisipuri, pietrişuri fine şi prafuri 

argiloase, fenomen care duce la prăbuşiri de mal,  distrugând in totalitate terenuri agricole şi  

punând în pericol gospodării particulare, grădini, vii, anexe gospodăreşti, drumul comunal de 

acces în localitatea Burcioaia, reţeaua electrică. 

 Creşterile de nivel, la viituri şi în timpul ploilor de durată, provoacă inundaţii, iar 

retragerea apelor este frecvent urmată de divagarea albiei şi activarea eroziunilor. 

 Zona în care se propun lucrări de apărare de mal se află situată pe malul stâng al râului 

Trotuş aval de podul CF Adjud – Bucureşti  şi face parte din bazinul hidrografic al râului Siret, 

subbazin Trotuş. Lucrarea se numeşte „Apărare mal stâng râu Trotuş în zona localităţii 

Burcioaia – Municipiul Adjud, judeţul Vrancea” 

 Lucrările propuse pentru apărarea malurilor  sunt necesare pentru evitarea distrugerii 

caselor, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor agricole  şi a căilor de comunicaţii care au fost 

periclitate în urma inundaţiilor din perioadele anterioare sau care prezintă risc potenţial de a fi 

inundate sau distruse datorită eroziunilor active ce afectează malul stâng al râului Trotuş.” 

Vom încerca să identificăm problemele de mediu existente în municipiul Adjud care sunt 

relevante pentru Planul Urbanistic General actualizat 2016 al municipiului Adjud, probleme care 

vor fi analizate în cadrul grupurilor de lucru și care comportă modificări, completări ori adăugiri, 

funcție de informațiile furnizate de autoritățile competente: 

� Spațiile verzi 

Spatiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităților27: 

a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate; 

                                                             
27  În conformitate cu prevederile art. 3 al Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 
spațiilor verzi din intravilanul localităților republicată în Monitorul Oficial nr. 764 din 10 noiembrie 2009. 
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b) spatii verzi publice de folosința specializata: 

1. grădini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expoziționale, zone 

ambientale si de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ; 

2. cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție 

socială, instituții, edificii de cult, cimitire; 

3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta; 

c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze 

sportive; 

d) spatii verzi pentru protecția lacurilor si cursurilor de apa; 

e) culoare de protecție față de infrastructura tehnică; 

f) păduri de agrement. 

Art. II alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 

mediului, cu modificările și completările ulterioare, stabilește pentru autorităţile administraţiei 

publice locale obligaţia „de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de 

minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 mp/locuitor, 

până la data de 31 decembrie 2013.”  

 Referitor la acest aspect, memoriul Planului Urbanistic General în varianta analizată 

(V1R3), face următoarele precizări (pct. 5.5.2.6): 

 „ În conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind  reglementarea  şi  administrarea  

spaţiilor  verzi  din  intravilanul localităţilor şi cu OUG 114/2007 privind protecţia mediului, 

până în anul 2020, va trebui dezvoltată o suprafaţă de spaţii verzi amenajate, pe cap de locuitor, 

de 26,0 mp, care la nivelul municipiului, în care populaţia va avea un număr de aproximativ 

20.000 locuitori, ar reprezenta 520.000 mp, adică 52 ha.  

            Pentru atingerea standardului normat de 26,0 mp spaţiu verde public/locuitor, Primăria 

Municipiului Adjud, începând din anul 2006, a demarat proiecte de amenajare de spaţii verzi 

publice noi şi proiecte de reabilitare a spaţiilor verzi existente.  

            Astfel în prezent în REGISTRUL SPAŢIILOR VERZI a Primăriei Municipiului Adjud se 

regăsesc înscrise următoarele spaţii: 

- scuaruri, Parcuri, Spatii verzi urbane amenajate – S= 17,65 ha; 

- aliniamente verzi străzi şi bulevarde: S= 10,95 ha; 

 Aceste suprafeţe însumate sunt 28,60 ha.” 
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 Calculat la populația municipiului Adjud, de 16.045 locuitori, rezultă că, în prezent, 

municipiul Adjud dispune de o suprafață de 17,82 mp/locuitor, respectiv mult sub suprafața 

reglementată prin actul normativ. 

 Din bilanțul teritorial propus în memoriul Planului Urbanistic General actualizat 2016, 

rezultă că suprafața totală actuală (existentă) a spațiilor verzi, va ajunge la 49,24 ha, ceea ce 

înseamnă că, la aceeași populație a municipiului (16.045 locuitori), suprafața de spații verzi 

raportată la un locuitor, va fi de 30,69 mp. 

 Din bilanțul teritorial propus, suprafața de 49,24 ha spații verzi nu include suprafața 

culoarelor de protecție față de infrastructura tehnică și suprafața cimitirelor, suprafețe care intră 

în componența spațiilor verzi din intravilanul localităților, în conformitate cu prevederile legale. 

 Nu rezultă explicit din Planul Urbanistic General, cum se va ajunge la această suprafață și 

dacă acest obiectiv are condiționări de orice natură. De asemenea, nu se specifică perioada de 

timp în care se poate ajunge la această suprafață de spații verzi. 

În Regulamentul Local de Urbanism aferent Planul Urbanistic General – actualizat 2016, 

unde sunt menționate „REGULI CU PRIVIRE LA SPA ȚII VERZI ȘI PLANTATE” nu au 

fost preluate prevederile legislative cu privire la interzicerea schimbării destinației terenurilor 

prevăzute ca spații verzi. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 70, 71, II și III din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului: 

Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale, 

au următoarele obligaţii: 

a) să îmbunătăţească microclimatul localităţilor, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor 

şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi să protejeze 

peisajul, să menţină curăţenia stradală; 

b) să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri de 

menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi localităţi, 

condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de protecţie sanitară a 

captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; 

c) să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind 

amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de canalizare, 

a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi industriale şi a altor obiective 

şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, tratament şi recreere, starea de 

sănătate şi de confort a populaţiei; 
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d) să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa 

obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu; 

e) să respecte regimul de protecţie specială a localităţilor balneoclimaterice, a zonelor de 

interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a monumentelor 

naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor activităţi cu efecte dăunătoare 

în perimetrul şi în zonele de protecţie a acestora; 

f) să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, 

concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a 

aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu 

funcţie ecologică, estetică şi recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism şi amenajarea 

teritoriului; 

g) să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul 

anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru 

populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în 

zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului; 

h) să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri 

de orice fel; 

i) să adopte măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la 

întreţinerea şi înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a 

spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi; 

j) să iniţieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de întreţinere şi dezvoltare a 

canalizării. 

Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca 

atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor 

este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora. Actele administrative sau juridice 

emise ori încheiate cu nerespectarea acestor prevederi, sunt lovite de nulitate absolută. 

Referitor la obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de 

minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013, având în vedere faptul că 

intravilanul municipiului Adjud nu dispune în prezent de această suprafață de spațiu verde dar 

bilanțul teritorial propune o suprafață de 49,24 ha, prin care s-ar atinge ținta respectivă, este 

obligatoriu ca autorităţile administraţiei publice locale să întocmească un program, în care vor fi 

evidenţiate etapele de realizare a țintei, cu indicarea termenelor propuse. 
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De asemenea, Regulamentul Local de Urbanism nu preia reglementările cu privire la 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor prevăzute în Legea nr. 24/2007 privind 

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv: 

 Extinderea intravilanului localit ăţilor, transformarea zonelor cu alte funcţiuni în 

zone rezidenţiale şi construirea pe terenuri de peste 3.000 m² aflate în proprietatea 

statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a autorit ăţilor centrale şi locale se pot 

realiza exclusiv pe baza documentaţiilor de urbanism care să prevadă un minimum 

de 20 m² de spaţiu verde pe cap de locuitor şi un minimum de 5% spaţii verzi 

publice. 

 În cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) plantaţi pe 

spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în aliniamente în lungul 

bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele urbane şi rurale, este interzisă 

intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor 

uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate 

în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene. 

 Deciziile luate la nivelul administraţiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoşi din 

spaţiile verzi aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun în aplicare numai după 

obţinerea avizului emis de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, respectiv a 

municipiului Bucureşti. 

 Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe 

teritoriul unităţilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spaţiilor verzi, 

pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări. 

 Obligaţia organizării şi conducerii registrelor spaţiilor verzi revine autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

 Registrele locale ale spaţiilor verzi vor fi făcute publice şi vor putea fi consultate la 

sediile autorităţilor administraţiei publice locale.  

 Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice. 

 Înstrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile prevăzute de 

lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde. 
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 Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate 

face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentaţiilor de 

urbanism, aprobate conform legislaţiei în vigoare. 

 Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea spaţiilor verzi 

definite de prezenta lege. Prin excepţie, este permisă schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi 

în vederea realizării unor lucrări de utilitate publică, astfel cum acestea sunt prevăzute de 

Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, 

altele decât cele privind construcţiile locuinţelor sociale, obiectivelor sociale de 

învăţământ, sănătate, protecţie şi asistenţă socială, organizaţiilor neguvernamentale, 

precum şi administraţiei publice şi autorităţilor judecătoreşti. Se pot amplasa pe un spaţiu 

verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii 

pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu caracter provizoriu pentru 

activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere, dar 

numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde 

şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu depăşească 10% din 

suprafaţa totală a spaţiului verde. Prin excepţie, pepinierele care nu sunt proprietate 

publică, serele şi terenurile amenajate ca grădini zoologice îşi pot schimba destinaţia, cu 

condiţia transformării acestora în alte tipuri de spaţii verzi. 

 Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curţi-construcţii, terenuri ce se 

află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau 

declarate ca spaţii verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere 

conform legislaţiei în domeniu. 

 

� Privind calitatea aerului 

Nu sunt cunoscute sau nu au fost identificate probleme privind calitatea aerului, relevante 

pentru Planul Urbanistic General al municipiului Adjud. 

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător, primarii au următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) asigură, la nivel local, respectarea dispoziţiilor prezentei legi aflate în sfera lor de 

responsabilitate; 

     b) integrează cerinţele prezentei legi şi ale altor acte normative în vigoare din domeniu în 

strategia de dezvoltare durabilă la nivel local; 
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c) asigură elaborarea planurilor de calitate a aerului şi le supun aprobării consiliului local 

în termen de 30 de zile după avizarea acestora de către autoritatea publică teritorială pentru 

protecţia mediului; 

d) participă la elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului şi pune în aplicare 

măsurile prevăzute în plan care intră în responsabilitatea lor; 

e) participă la elaborarea planului de acţiuni pe termen scurt şi aplică măsurile prevăzute 

în plan, în cazul în care activităţile care conduc la apariţia unui risc de depăşire a pragurilor de 

alertă şi/sau a pragului de informare sunt în responsabilitatea autorităţii administraţiei publice 

locale; 

     f) transmit, anual, autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului raportul privind 

realizarea măsurilor cuprinse în planul de calitate a aerului; 

g) furnizează autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile şi 

documentaţia necesare în vederea evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător; 

h) realizează măsurile din planurile de menţinere a calităţii aerului şi din planurile de 

calitate a aerului şi/sau măsurile şi acţiunile din planurile de acţiune pe termen scurt, care intră în 

responsabilitatea lor, şi asigură fonduri financiare în acest scop; 

i) includ amplasamentul punctului fix de măsurare şi zona de protecţie aferentă în 

planurile de urbanism; 

j) marchează prin panouri de avertizare limita zonei de protecţie a punctelor fixe de 

măsurare; 

   k) la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, iau toate măsurile 

necesare pentru amplasarea punctelor fixe de măsurare şi a punctelor de măsurare indicative, 

astfel încât poziţionarea şi distribuirea lor să corespundă cerinţelor şi criteriilor de amplasare 

prevăzute în prezenta lege; 

l) asigură informarea publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător, la nivel local. 

  

� Privind calitatea apei 

Calitatea apei în municipiul Adjud comportă două aspecte și anume: 

A. Protecția calității apei captate din surse subterane utilizată pentru alimentarea cu apă a 

municipiului; 

B. Protecția apelor de suprafață în care sunt evacuate apele uzate (ne)epurate din stația de 

epurare a municipiului sau alte tipuri de ape uzate industriale.  
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A. Protecția calității surselor de apă potabilă 

Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Adjud compus din captarea apei, instalații 

de aducțiune și înmagazinare, stații de pompare și rețeaua de distribuție, a fost descris în detaliu 

în cap. 2.1.3. 

Nu sunt specificate în Planul Urbanistic General ori Regulamentul Local de Urbanism 

dimensiunile zonelor de protecție sanitară pentru staţii de pompare, instalaţii de tratare; 

rezervoare semi-îngropate; aducţiuni; conducte din reţelele de distribuţie. 

Protecția sanitară a surselor de ape subterane precum și captările aferente acestora 

folosite pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă a populației se realizează prin aplicarea 

măsurilor de protecție a calității apelor, stabilite prin actele normative în vigoare, precum și prin 

instituirea în teren a următoarelor zone de protecție, cu grade diferite de risc față de factorii de 

poluare28: 

a) zona de protecție sanitară cu regim sever; 

b) zona de protecție sanitară cu regim de restricție; 

c) perimetrul de protecție hidrogeologică. 

În zonele de protecție sanitară și hidrogeologică se impun, diferențiat, măsuri specifice în 

scopul evitării contaminării sau impurificării apelor. 

Perimetrul de protecție hidrogeologică cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare și 

de descărcare la suprafață și/sau în subteran a apelor subterane prin emergente naturale (izvoare), 

drenuri și foraje și are rolul de a asigura protecția față de substanțe poluante greu degradabile sau 

nedegradabile și regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare. 

Cu referire la perimetrul de protecție hidrogeologică, Regulamentul Local de Urbanism 

aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Adjud face următoarea precizare: 

Se vor dimensiona şi institui perimetrele de protecţie hidro-geologică şi zonele de 

protecţie sanitară (cu regim sever şi de restricţie) la sursele şi instalaţiile de alimentare cu apă 

potabilă în sistem centralizat propuse (foraje, rezervoare, aducţiuni, instalaţii de tratare, reţele de 

distribuţie) în conformitate cu HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind 

caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică; pentru fântânile publice 

                                                             
28  Conform art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind 
caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, publicată în Monitorul Oficial nr. 800 
din 02.09.2005. 
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care captează apa din stratul freatic, zona de protecţie sanitară va avea dimensiunile minime de 

50 metri în amonte şi 20 metri în aval, pe direcţia de curgere a apei subterane. 

Fosele septice vidanjabile şi impermeabilizate se vor amplasa la distanţele minime de 3 m 

faţă de conductele reţelei de apă potabilă, 10m faţă de locuinţele vecine, 20-50m faţă de sursele 

locale de apă potabilă (fântâni, pompe de mână, izvoare captate etc.). 

Pentru determinarea perimetrului de protecție hidrogeologică al frontului de captare 

pentru alimentarea cu apă a municipiului Adjud, s-a elaborat Studiu hidrogeologic privind 

delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică al captării 

de apă subterană prin foraje, pentru alimentarea cu apă a municipiului Adjud. 

Datele din studiu au fost preluate în memoriul Planului Urbanistic General al 

municipiului Adjud. Zonele de protecție instituite au fost evidențiate în cadrul pieselor desenate 

care însoțesc memoriul PUG. 

 B. Protecția apelor de suprafață în care sunt evacuate apele uzate epurate din stația de 

epurare a municipiului sau alte tipuri de ape uzate industriale 

Nu sunt precizate cu exactitate locațiile gurilor de deversare a apelor pluviale şi uzate 

epurate municipale și industriale. 

 Stația de epurare a municipiului Adjud nu asigură, în prezent epurarea apelor uzate astfel 

încât, la evacuarea în emisar (râul Trotuș), acestea să respecte normativele în vigoare (NTPA 

001). Până la finalizarea noii stații de epurare orășenești, apele uzate sunt evacuate neepurate în 

emisar. 

� Privind calitatea solului 

Referitor la problemele de mediu existente cu referire la calitatea solului, se recomandă 

gestionarea corespunzătoare a siturilor identificate ca fiind contaminate, a zonelor vulnerabile la 

poluarea cu nitrați din surse agricole și identificarea și amenajarea unui depozit pentru deșeuri 

rezultate din construcții din demolări. 

Astfel, se vor prelua în Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic 

General actualizat 2016, normele specifice privind amplasarea și dimensionarea facilităților de 

stocare temporară a gunoiului de grajd prevăzute în Planul local de acțiune împotriva poluării cu 

nitrați proveniți din surse agricole, întocmit la nivelul municipiului Adjud, respectiv: 

„Nu se amplasează spații pentru depozitarea gunoiului de grajd: 

- în zone cu risc de inundație; 

- în zone cu apă freatică la mică adâncime (mai puțin de 2 m); 
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- în apropierea pădurilor (amoniacul degajat în atmosferă este toxic pentru arbori, 

în special pentru speciile rășinoase); 

- la o distanță mai mică de 50 m față de locuințe și sursele de apă potabilă (în cazul 

în care nu este posibilă respectarea acestei distanțe, se va amplasa la cel mai 

depărtat punct în aval de sursa de apă); 

- la distanță mai mică de 100 m față de zona de protecție a cursului de apă.” 
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5. OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI RELEVANTE 
PENTRU P.U.G. 

 

Deficiențele identificate în Planul Urbanistic General al municipiului Adjud, sunt 

următoarele: 

• insuficienţa spaţiilor verzi publice; 

• lipsa unor suprafeţe de teren necesare dezvoltării funcţiunilor oraşului, în zone de interes, 

adiacente arterelor principale de circulaţie; 

• lipsa zonelor de agrement şi turism; 

• insuficienta dezvoltare a sistemului de apă şi canalizare în localităţile aparţinătoare 

Şişcani şi Burcioaia; 

• insuficienta dezvoltare a reţelei de alimentare cu gaze naturale; 

• colectarea si gestionarea deşeurilor nu este conformă cu legislaţia în vigoare; 

• lipsa unui program coerent pentru protecţia mediului şi a spaţiului urban construit. 

Se desprind astfel, prioritățile administrației publice locale care constituie totodată 

obiective de protecție a mediului, respectiv: 

• creşterea indicatorilor urbanistici maximi (POT, CUT); 

• asigurarea echipării tehnico – edilitare la un nivel corespunzător; 

• amenajarea unor zone sportive şi de agrement la nivelul localităţii şi asigurarea 

accesibilităţii spre viitoarele dotări specifice; 

• amenajarea unor puncte de precolectare selectivă a deşeurilor menajere şi colectarea 

acestora printr-un program de salubrizare; 

• realizarea plantaţiilor de protecţie cu rol ecologic pe traseele principalelor drumuri; 

• măsuri de protecţie, refacere, conservare pentru zonele de patrimoniu neprotejate; 

• măsuri de protecţie, plantaţii de protecţie pentru staţiile de captare şi gospodăriile de apă 

neprotejate; 

• măsuri de protecţie, stabilire zone protejate pentru liniile electrice aeriene, magistrale de 

alimentare cu apă, staţii de captare, de epurare, magistrale de gaze; 
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• măsuri de protecţie – stabilire zone protejate pentru căile de comunicaţie rutieră, 

feroviară; 

• introducerea măsurilor de protecţie a mediului; 

• instituirea de măsuri speciale de protecţie şi de reglementări specifice pentru ansambluri 

şi monumente cu valoare deosebită;  

• dezvoltarea echipării edilitare, în corelare cu capacităţile necesare şi direcţiile de 

dezvoltare ale localităţii;  

• materializarea programului de dezvoltare a localităţii având la bază propunerile 

colectivităţii locale; 

• implementarea sistemului integrat de gestionare şi colectare a deşeurilor, corelat cu 

proiectul în derulare la nivelul judeţului Vrancea. 

 Planul Urbanistic General al municipiului Adjud actualizat 2016 analizează Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a Municipiului Adjud 2014 – 2020 și evidenţiază următoarele priorităţi de 

dezvoltare durabilă: 

A.  Asigurarea cadrului necesar revitalizării economice prin utilizarea inteligentă a 

resurselor teritoriului; 

 B.  Dezvoltarea conceptului integrat de agricultură şi asigurarea potenţialului regiunii 

pentru producţie, procesare şi vânzare; 

 C.  Armonizarea cadrului de dezvoltare teritorial administrativ şi spaţial al municipiului 

cu conceptul de dezvoltare integrat al teritoriului; 

 D. Promovarea conceptului integrat pentru modernizarea infrastructurii educaţionale, de 

sănătate, socială şi dezvoltarea facilităţilor culturale şi de agrement la nivelul întregului teritoriu; 

 E.  Crearea unui cadru instituţional pentru planificarea, gestionarea, monitorizarea şi 

evaluarea direcţiilor de dezvoltare la nivelul administraţiei publice locale. 

Pentru realizarea acestor priorităţi este stabilită următoarea listă de proiecte: 

• Realizarea variantei ocolitoare în jurul municipiului și configurarea sistemului de 

circulație în exteriorul municipiului, având în vedere implementarea proiectelor integrate 

din strategia CLLD; 

• Promovarea și sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor publice și a 

blocurilor de locuințe; 

• Implementarea unui sistem de transport durabil, realizarea infrastructurii necesare; 

• Sens giratoriu intersecție DN2(E85) – DN11; 
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• Modernizarea infrastructurii rutiere – drumuri naționale DN2 și DN11 și reabilitare și 

modernizare infrastructură stradală;; 

• Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în localitățile componente 

Burcioaia și Șișcani; 

• Reabilitarea, modernizarea și extinderea iluminatului public în Municipiul Adjud; 

• Construirea de locuințe sociale în Municipiul Adjud; 

• Promovarea producției și a distribuției de energie obținută din surse regenerabile; 

• Lucrări de reabilitare termică; 

• Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor, a spațiilor de joacă 

pentru copii intravilane; 

• Realizarea unui sistem modern de irigaţii al spaţiilor verzi în oraş; 

• Reabilitare Spital Municipal Adjud; 

• Reabilitare, consolidare, modernizare și echipare școli, grădinițe, creșă, terenuri de sport, 

clubul elevilor; 

• Reabilitare, modernizare, dotare Casa de cultură ”Tudor Vornicu” 

• Extindere și reabilitare Stadion Municipal Adjud; 

• Dezvoltarea infrastructurii de agrement pentru activități destinate adulților și în zona 

Lacul de argint; 

• Modernizarea infrastructurii publice: sediul administrativ Primăria Adjud (zona parc), 

sediu administrativ strada Stadionului nr. 2, sediu Impozite şi taxe, strada N. Bălcescu nr. 

12; 

• Consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor; 

• Construirea unei staţii de sortare şi transfer a deşeurilor. 

 Analiza SWOT - protecţia mediului, infrastructură şi locuire, resurse umane, economie, 

turism, sănătate, educaţie şi cultură, sport evidențiază următoarele: 

A.  Aspecte favorabile – oportunități: 

• Asigurarea accesibilităţii rutiere şi feroviare; 

• Posibilitatea unei abordări teritoriale integrate între localităţile aflate în zona sa de 

influenţă, diminuând astfel dezechilibrele dintre urban şi rural; 

• Dezvoltarea parteneriatelor public – privat între actorii locali; 

• Crearea unor oportunităţi egale pentru cetăţeni şi întreprinderi prin asigurarea legăturii  

urban – rural; 
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• Creşterea competitivităţii sectorului primar – agricultura – prin relieful de câmpie şi 

canalul navigabil Siret – Bărăgan, dezvoltarea CDI şi CLLD; 

• Dezvoltarea cercetării şi inovării în domeniul agriculturii; 

• Creşterea calităţii şi relevanţei învăţământului pe piaţa forţei de muncă locale; 

• Capacitatea limită de regenerare demografică; 

• Revitalizarea centrului urban; 

• Furnizarea serviciilor medicale şi sociale adaptate grupurilor vulnerabile; 

• Finalizarea modernizării şi extinderii reţelei de utilităţi publice prin proiecte cu finanţare 

europeană; 

• Promovarea şi păstrarea patrimoniului natural şi cultural; 

• Îmbunătăţirea serviciilor unităţilor de cazare şi agrement. 

 

B.   Aspecte critice - ameninţări 

• Localizarea în regiunea Sud – Est, a doua regiune din ţară cu cea mai mare rată de 

persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială; 

• Insuficienţa resurselor financiare la nivelul bugetelor locale pentru dezvoltarea sistemului 

social, de sănătate şi educaţional; 

• Viziuni separate de dezvoltare a localităţilor limitrofe (lipsa unui concept de planificare 

teritorială integrat); 

• Tendinţa populaţiei de a părăsi municipiul; 

• Migraţia forţei de muncă şi a tinerilor calificaţi; 

• Lipsa spiritului antreprenorial în rândul tinerilor pentru iniţierea unei afaceri; 

• Deficitul de muncă datorat îmbătrânirii populaţiei şi a migraţiei; 

• Experienţa insuficientă a comunităţii privind implicarea în acţiuni sociale, de binefacere, 

voluntariat. 

Concluzionând asupra celor arătate, constatăm că la nivelul teritoriului municipiului 

Adjud, este necesar, a se extinde teritoriului intravilan şi a dezvolta amenajările urbanistice, 

pentru crearea cadrului legal necesar pentru realizarea proiectelor prioritare,  dezvoltarea şi 

creşterea atractivităţii localităţii. 

Optimizarea relaţiilor cu teritoriul, vor urmări obiectivele generale şi priorităţile de 

dezvoltare durabilă a municipiului Adjud şi face referire la următoarele aspecte: 

• valorificarea cadrului natural şi a resurselor; 
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• poziția oraşului în reţeaua judeţului Vrancea; 

• organizarea circulaţiei şi transporturilor; 

• relaţia de vecinătate cu localităţile limitrofe. 

 

Prin implementarea unui Plan Urbanistic General care să reglementeze în cadrul 

propunerilor de organizare urbanistică problemele de mediu identificate în această variantă a 

raportului de mediu, completate cu cele care vor fi identificate în cadrul ședințelor grupului de 

lucru, se asigură implementarea obiectivelor de mediu stabilite la nivel naţional şi local, a 

prevederilor directivelor U.E. precum şi a obligaţiilor asumate de Romania în capitolul 22 Mediu 

a Tratatului de aderare la U.E. Referitor la implementarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a 

directivelor comunitare de mediu, P.U.G.-ul asigură implementarea prevederilor actelor 

normative menţionate în prezentul raport, şi în mod special a următoarelor acte normative: 

� Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

� H.G. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, modificată și completată de H.G. nr. 

1292/2010; 

� Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, act normativ care transpune Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 

deșeurile și de abrogare a anumitor directive; 

� Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările 

ulterioare; 

� Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

� Hotărârea de Guvern 188/2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de 

descărcare in mediul acvatic a apelor uzate modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 

352/2005 şi prin H.G. nr. 210/2007; 

� Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

� Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

� Legea nr. 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole; 

� Ordinul M.A.P.P.M. 756/1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea 

poluării mediului; 
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� Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

� Hotărârea de Guvern nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul 

și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.  
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6. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 
MEDIULUI 

Efectele posibile asupra mediului generate de implementarea Planului Urbanistic General 

al municipiului Adjud actualizat 2016, pot fi atât negative, cât și pozitive. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1074/2006 privind stabilirea procedurii de 

realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe și ale Ghidului generic privind 

Evaluarea de mediu pentru planuri și programe, este necesară evidențierea efectelor 

semnificative asupra mediului determinate de implementarea planului supus evaluării de mediu. 

 Scopul acestei prevederi legale constă în identificarea, predicția și evaluarea formelor de 

impact generate de implementarea planului. 

Propunerile de organizare urbanistică ale Planului Urbanistic General al municipiului 

Adjud precum și Regulamentul Local de Urbanism pot genera o multitudine de forme de impact 

asupra factorilor/aspectelor de mediu, forme de impact ce prezintă diferite magnitudini, durate și 

intensități.  

În vederea evaluării sintetice a impactului potențial asupra mediului, în termeni cât mai 

relevanți, au fost stabilite categorii de impact care să permită evidențierea efectelor potențial 

semnificative asupra mediului generate de implementarea P.U.G. 

Pentru a evalua impactul asupra celor opt factori/aspecte de mediu relevanți s-au stabilit, 

pentru fiecare dintre aceștia, câte o serie de criterii specifice care să permită evidențierea, în 

principal, a impactului semnificativ. 

În cele de mai jos se prezintă categoriile de impact și criteriile pentru evaluarea 

impactului, stabilite cu consultarea Grupului de Lucru. 

 

CATEGORII DE IMPACT 

Conform cerințelor HG nr. 1076/2004, efectele potențiale semnificative asupra 

factorilor/aspectelor de mediu trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe 

termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative. 

În vederea evaluării efectelor implementării Planului Urbanistic General al municipiului 

Adjud, s-au stabilit șase categorii de impact.  
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Evaluarea impactului s-a efectuat pe baza metodelor prezentate în Ghidul generic privind 

Evaluarea de mediu pentru planuri și programe. 

Principiul de bază luat în considerare în determinarea impactului asupra 

factorilor/aspectelor de mediu a constat în evaluarea propunerilor planului în raport cu 

obiectivele de mediu. 

Categoriile de impact sunt descrise în tabelul de mai jos: 

 Tabelul nr. 8 – Categorii de impact 

Categoria de impact Descriere Simbol 

Impact pozitiv semnificativ Efecte pozitive de lungă durată sau 
permanente ale propunerilor 
planului asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

++ 

Impact pozitiv Efecte pozitive ale propunerilor 
planului asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

+ 

Impact neutru (nu există 
impact) 

Efecte pozitive și negative care se 
echilibrează sau niciun efect  

0 

Impact negativ 
nesemnificativ 

Efecte negative minore asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

- 

Impact negativ Efecte negative de scurtă durată 
sau reversibile asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

-- 

Impact negativ semnificativ Efecte negative de lungă durată 
sau ireversibilă asupra 
factorilor/aspectelor de mediu 

--- 

 

CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR POTENȚIALE SEMNIFICATIVE 

ASUPRA MEDIULUI 

În vederea identificării efectelor potențiale semnificative asupra mediului ale 

implementării planului propus, au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare dintre 

factorii/aspectele de mediu relevanți/relevante.  

Criteriile pentru determinarea efectelor potențiale semnificative asupra mediului sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

 



   BENEFICIAR:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD 

                                           RAPORT DE MEDIU - „ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ADJUD”   

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                               Pagina  225  

Tabelul nr. 9 - Criterii pentru determinarea efectelor potențiale semnificative 

asupra mediului 

Factor/aspect de 
mediu 

Criterii de evaluare Efecte 
potențiale 

BIODIVERSITATEA Impactul generat de implementarea P.U.G. asupra 
biodiversității (arii protejate de interes local, național 
sau european – Rețeaua Natura 2000 în România) 

+ 

POPULAȚIA  

 

Impact social – noi locuri de muncă, dezvoltarea 
sectorului productiv  

0 

SĂNĂTATEA UMAN Ă 

 

reducerea emisiilor de CO2 prin producerea energiei 
din surse regenerabile; expunerea la zgomotul creat de 
trafic; expunerea la mirosuri dezagreabile; măsuri 
pentru protejarea sănătății populației 

+ 

APA Posibilitatea asigurării cantității și calității apei 
potabile în intravilanul propus în P.U.G., măsuri de 
colectare și evacuare a apelor uzate; măsuri pentru 
asigurarea calității efluentului (reducerea emisiilor de 
poluanți în apă) 

+ 

AERUL  Surse de poluare semnificativă a aerului; măsuri 
pentru reducerea emisiilor de poluanți în aer  

+ 

SOLUL Surse de poluare semnificativă a solului; schimbarea 
categoriei de folosință a terenului 

+ 

SPAȚII VERZI Asigurarea necesarului de mp de spațiu verde pentru 
fiecare locuitor  

+++ 

ZGOMOTUL Măsuri pentru limitarea nivelului de zgomot la surse 
și receptori 

+ 

PEISAJUL Măsuri pentru integrarea obiectivelor cu funcțiuni  
diferite în peisajul zonei; măsuri pentru realizarea 
unei zone cu valoare estetică ridicată. 

+ 

GESTIONAREA 
DEȘEURILOR 

Soluții pentru valorificarea/eliminarea deșeurilor 
generate de populație, instituții și operatori 
economici. Organizarea, gestionarea și coordonarea 
activității de colectare selectivă a deșeurilor, cu 
respectarea prevederilor din Planul județean de 
gestionare a deșeurilor și a actelor normative privind 
reciclarea deșeurilor.  

+ 

 

FACTORII CLIMATICI Factorii ce influențează clima sunt: 
- radiația solară 

0 
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- așezarea regiunii: 
o latitudine geografică 
o altitudine 
o raport mare, uscat 
o existența curenților marini 
o existența curenților de aer  

PATRIMONIUL 
CULTURAL, INCLUSIV 
CEL ARHITECTONIC ȘI 
ARHEOLOGIC 

Fenomenele naturale sau antropice, perioadele foarte 
mari în care nu s-au executat lucrările necesare de 
reparaţii, reabilitare, restaurare au determinat 
existenţa unui număr important de monumente aflate 
în stare nesatisfăcătoare. 
In urma studiilor întreprinse de Direcţia judeţeană 
pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural Vrancea au 
fost identificate monumente cu diverse stadii de 
degradare a parților componente sau chiar de 
ansamblu.  

+ 

RELAȚIILE DINTRE 
FACTORII DE MEDIU 

Efecte semnificative asupra unor factori de mediu pot 
cauza efecte semnificative adverse asupra altor factori 
de mediu. 

+ 

 

Analizând efectul potențial pentru fiecare aspect/factor de mediu, rezultă că, prin 

implementarea Planului Urbanistic General propus (varianta V1R3), efectele potențiale asupra 

mediului sunt pozitive. 
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7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA 
MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SANĂTĂŢII, ÎN 

CONTEXT TRANSFRONTIERĂ 

     

 Referitor la posibilele efecte semnificative asupra mediului în context transfrontieră, 

Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004 urmează abordarea generala a Conventiei UNECE asupra 

evaluării impactului asupra mediului în context transfrontier (Conventia de la Espoo), ratificată 

prin Legea nr. 22/2001. 

Astfel, alin.(1) al art. 34 prevede cazurile în care se aplica procedura transfrontieră şi 

anume: 

• în cazul în care un plan/program este posibil să aibă un efect semnificativ asupra 

mediului altui stat; 

• când un alt stat posibil a fi afectat semnificativ solicită informaţii asupra unui 

plan/program considerat a avea potenţiale efecte transfrontiere. 

Dată fiind localizarea municipiului Adjud în raport cu limitele transfrontiere, rezultă că 

Planul Urbanistic General al Municipiului Adjud nu va avea niciun efect semnificativ asupra 

mediului altui stat. 
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8.  MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI 
COMPENSA ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI 

AL IMPLEMENTĂRII P.U.G. 

 

Planul Urbanistic General, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, 

cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie de 

terenuri, atât în intravilan, cât şi în extravilan, în limitele teritoriului administrativ al 

localităţii. 

Intravilanul, aprobat conform legii şi figurat în planşele de reglementări ale 

Planului Urbanistic General, va fi marcat pe teren prin borne, potrivit Legii cadastrului şi 

publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, republicată. 

Căile de limitare şi/sau eliminare a poluării şi degradării factorilor de mediu sunt 

menționate în Memoriul General al Planului Urbanistic General al Municipiului Adjud29. 

Protecţia şi conservarea mediului are un caracter complex ce priveşte relaţia dintre cadrul 

construit şi cadrul natural şi vizează trei domenii principale: 

A- protecţia cadrului vital faţă de poluarea produsă de activităţile umane; 

B- protecţia cadrului vital faţă de elementele din cadrul natural; 

C- protecţia unor factori naturali sensibili cu valoare de patrimoniu. 

A- în zona Municipiului Adjud, nu există surse majore de poluare a mediului natural sau 

construit. Surse de poluare a aerului sunt: SC Vrancart SA, SC Somaco Grup Prefabricate SA, 

mari poluatori şi  sistemele de încălzit de la locuinţele existente în zonă. 

B- Cadrul construit al oraşului este expus la riscuri naturale: seismic, municipiul Adjud 

este încadrat în gradul B şi inundaţii.  

 Titlul II al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al 

municipiului Adjud conține prescripții specifice pe zone, subzone și unități teritoriale de 

referință. Parte din acestea reprezintă măsuri pentru a preveni, reduce și compensa orice efect 

advers asupra mediului al implementării P.U.G., respectiv: 

� Autorizarea lucrărilor de construire în interiorul zonelor de protecţie pe baza normelor 

sanitare se face numai pe  baza şi în conformitate cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică. 

                                                             
29  A se vedea capitolul 5 – Propuneri de Organizare Urbanistică, subcapitolul 5.5.2.11 – Protecția 
mediului din Memoriul General al Planului Urbanistic General al municipiului Adjud (varianta V1R3) 
proiectat de S.C. ARHIGRAFIC S.R.L. – proiectant general 



   BENEFICIAR:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD 

                                           RAPORT DE MEDIU - „ACTUALIZARE P.U.G. MUNICIPIUL ADJUD”   

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                               Pagina  229  

� Se va solicita avizul sanitar pentru proiectarea, amplasarea şi executarea construcţiilor de 

locuinţe sau de obiective de utilitate publică sau privată, pentru transformarea, extinderea 

sau schimbarea destinaţiei construcţiilor sau instalaţiilor, cât şi pentru PUZ-urile necesare 

conform Reglementărilor propuse. 

� Se vor dimensiona şi institui perimetrele de protecţie hidro-geologică de protecţie şi 

zonele de protecţie sanitară (cu regim sever  şi de restricţie) la sursele şi instalaţiile de 

alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat existente şi propuse  (foraje, rezervoare, 

aducţiuni, instalaţii de tratare, reţele de distribuţie) în conformitate cu HG 930/2005; 

pentru fântânile  publice care captează apa din stratul freatic, zona de protecţie sanitară va 

avea dimensiunile minime de 50 metri în amonte şi 20 metri în aval, pe direcţia de 

curgere a apei subterane. 

� Fosele septice vidanjabile şi impermeabilizate se vor amplasa la distanţele minime de 3 m 

faţă de conductele reţelei de apă potabilă, 10m faţă de locuinţele vecine, 20-50 m faţă de 

sursele locale de apă potabilă (fântâni, pompe de mână, izvoare captate etc.). 

� Se vor asigura zone de protecţie sanitară între  teritoriile protejate (zone de locuit, zonele 

de odihnă, zonele social-culturale etc.) şi întreprinderile agricole, agro-zootehnice şi 

industriale sau o serie de unităţi care pot polua factorii de mediu sau pot produce 

disconfort şi unele riscuri sanitare (cimitire, staţie de epurare etc.) în conformitate cu 

Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014. 

� Amplasarea zonelor destinate industriilor poluante se va face pe baza studiilor de impact 

de mediu, topografice, hidrometeorologice şi dispersie a poluanţilor, astfel încât acestea 

să nu depăşească concentraţiile maxime admise prevăzute în normative în teritoriile 

protejate (zonele de locuit, parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes 

balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi 

unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsit de 

impurităţi). 

� Zona de protecţie sanitară pentru staţia de epurare a localităţii va fi de minim 300 m faţă 

de teritoriile protejate (zonele de locuit, parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes 

balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi 

unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsit de 

impurităţi). 

� Zona de protecţie sanitară pentru depozitele de deşeuri va fi de minim 1000 m faţă de 

teritoriile protejate (zonele de locuit, parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes 
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balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi 

unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsiți de 

impurităţi). 

� Se interzice construirea în zonele  de protecţie a  surselor şi instalaţiilor de apă potabilă, a 

staţiilor de epurare, a  conductelor de transport produse petroliere, gaze, linii de înaltă şi 

medie tensiune etc. 

� Zona de protecţie la conducta de transport ţiţei este de 10 m de o parte şi de alta a 

conductei, zonă în care se interzice „ efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, 

chiar cu caracter provizoriu”. 

� Zona de protecţie la conducta de transport gaze este de 20 m de  o parte şi de alta a 

conductei, zonă în care se interzice „ efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, 

chiar cu caracter provizoriu”. 

� Se emit autorizaţii de construire în zonele de siguranţă a surselor şi instalaţiilor de apă 

potabilă, a staţiilor de epurare, a  conductelor de transport produse petroliere, gaze, linii 

de înaltă şi medie tensiune etc. condiţionat de obţinerea unui aviz favorabil emis de 

deţinătorul echipamentului tehnico-edilitar în cauză. 

� Zona de siguranţă la conducta de transport gaze este de 100 m de o parte şi de alta a 

conductei, zonă în care autorizarea construcţiilor se poate face doar în baza unui aviz 

favorabil dat de deţinătorul conductei 

� Zona de siguranţă la liniile electrice coincide cu zona de protecţie 

� Suprafaţa de spaţii verzi pe o parcelă va fi prevăzută cu respectarea normelor şi legislaţiei 

în vigoare. Se interzice schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau 

prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism. Se interzice  reducerea suprafeţelor 

acestora. 

 

 Pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al 

implementării planului „Reactualizare Plan Urbanistic General al municipiului Adjud” și 

al Regulamentului Local de Urbanism aferent, este necesar ca varianta de plan aprobată să 

integreze condițiile impuse în avizele obținute (inclusiv avizul custodelui ariilor naturale 

protejate de interes comunitar ROSPA0071 și ROSCI0162 – Asociația pentru Conservarea 

Diversității Biologice), concluziile studiilor de fundamentare și a studiului hidrologic, 

precum și aspectele semnalate în prezenta lucrare. 
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9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA 
SELECTAREA VARIANTELOR ALESE 

 

 Raportul de mediu analizează varianta V1R3 (octombrie 2016) a Planului Urbanistic 

General al municipiului Adjud. 

 „Alternativa zero” a fost prezentată în capitolul 2 și reprezintă evoluția probabilă a 

mediului în situația neimplementării Planului Urbanistic General, fiind similară cu starea actuală 

a mediului.  

Teritoriul intravilan propus în varianta V1R3 față de „Alternativa zero” – Situația 

existentă, precum şi bilanţul zonelor funcţionale sunt următoarele:   

 
   ZONE FUNCȚIONALE 
 

             EXISTENT - VARIANTA ZERO PROPUS – VARIANTA V1R3 

SUPRAFAȚA 
  
(ha) 

PROCENT 
% din total 
intravilan 

SUPRAFAȚA 
  
(ha) 

PROCENT 
% din total 
intravilan 

LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 

326,33 40,66 664,87 53,20 

UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI 
DEPOZITE 

110,90 13,82 110,90 8,87 

UNITĂȚI AGRO-ZOOTEHNICE 14,81 1,85 18,98 1,52 

INSTITUȚII ȘI SERVICII DE 
INTERES PUBLIC 

28,03 3,49 28,23 2,26 

CĂI DE COMUNICAȚII ȘI 
TRANSPORT, din care:      

149,99 18,69 162,42 13,00 

RUTIER 74,67 - 87,10 - 

FEROVIAR 75,32 - 75,32 - 

AERIAN - - - - 

NAVAL 
- - - - 

SPAȚII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, PROTECȚIE 

28,60 3,56 49,24 3,94 

CONSTRUCȚII TEHNICO-
EDILITARE 

2,80 0,35 2,8 0,22 

GOSPODĂRIE COMUNALĂ, 
CIMITIRE 

6,14 0,77 6,14 0,49 

DESTINAȚIE SPECIALĂ 
0,40 0,05 0,40 0,03 
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 Alte variante ale planului „Reactualizare a Planului Urbanistic General al municipiului 

Adjud”: 

 V1 – varianta depusă inițial pentru obținerea avizului de mediu – octombrie 2014; 

 V1R1 – varianta de plan analizată în raportul de mediu anterior (Var. 1 depus la APM 

Vrancea în octombrie 2015), care include reglementări privind sănătatea populației – mai 2015; 

 V1R2 – variantă neanalizată în raport de mediu, modifică bilanțul teritorial/suprafața 

administrativă conform Hotărârii Judecătorești din anul 2014 privind litigiul teritorial cu UAT 

Ruginești – ianuarie 2016; 

 V1R3 – varianta analizată în prezenta lucrare, care integrează prevederile studiului 

hidrologic și condițiile din avizele obținute ulterior ședinței grupului de lucru din 15.10.2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERENURI LIBERE 
123,13 15,34 194,50 15,56 

APE 
3,76 0,47 3,76 0,30 

TERENURI NEPRODUCTIVE 
7,65 0,95 7,65 0,61 

TOTAL 
INTRAVILAN 

802,54 100 1249,89 100 
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10. MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU 
MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE 

IMPLEMENTĂRII P.U.G. ADJUD 

 

Frecvenţa şi modul de realizare a monitorizării efectelor semnificative ale implementării 

Planului Urbanistic General al municipiului Adjud vor fi stabilite în cadrul grupului de lucru și 

vor fi impuse prin actele de reglementare emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea şi 

A.N. APELE ROMÂNE – Direcţia Apelor Siret – Bacău. 

Planul de monitorizare a factorilor de mediu propus, pentru perioada de implementare a 

Planului Urbanistic General al municipiului Adjud va avea in vedere: 

 

Factor de mediu 
monitorizat 

Parametrii monitoriza ţi 

Calitatea aerului Caracteristicile tehnice ale echipamentelor staționare și mobile care 
produc emisii atmosferice; 
Caracteristicile geometrice ale coșurilor de dispersie; 
Inventarul anual al emisiilor de poluanți; 
Număr și tipuri de echipamente de monitorizare a calității aerului 
ambiental și a parametrilor meteorologici, locuri de amplasare; 
Concentrații de poluanți (particule în suspensie, depuneri uscate și 
umede, oxizi de azot, monoxid de carbon) în aerul ambiental în zonele 
populate; 
Parametrii meteorologici; 
Obligații ale primarilor ce decurg din Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător (art. 22): 
- Asigură elaborarea planurilor de calitate a aerului și le supun 

aprobării consiliului local în termen de 30 de zile după avizarea 
acestora de către autoritatea publică teritorială pentru protecția 
mediului; 

- Participă la elaborarea planurilor de menținere a calității aerului și 
pune în aplicare măsurile prevăzute în plan care intră în 
responsabilitatea lor; 

- Participă la elaborarea planului de acțiuni pe termen scurt și aplică 
măsurile prevăzute în plan; 

-  Transmit anual, autorității publice teritoriale pentru protecția 
mediului raportul privind realizarea măsurilor cuprinse în planul de 
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calitate a aerului; 
- Furnizează autorităților teritoriale pentru protecția mediului 

informațiile și documentația necesare în vederea evaluării și 
gestionării calității aerului înconjurător. 

Calitatea solului Indicatori specifici pentru starea terenurilor și pentru calitatea solului 
Calitatea apei Eficiența implementării proiectelor privind emisiile de poluanți în apă; 

Indicatori specifici de calitate a apelor care să permită: compararea cu 
condițiile inițiale și identificarea tendințelor de evoluție, monitorizarea 
performanțelor proiectelor implementate, verificarea eficienței măsurilor 
de prevenire/combatere a impactului negativ. 

Deșeuri Cantități de deșeuri generate, pe tipuri; 
Procent de deșeuri reciclabile din deșeurile menajere, pe tipuri; 
Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor – 
Vrancea Curată; 
Soluții pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcții și demolări 
Obligații ale autorităților publice locale ce decurg din Legea nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor: 
- Să asigure colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de 

deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă; 
- Furnizarea datelor necesare elaborării planurilor de gestionare a 

deșeurilor; 
- Asigură la nivel local implementarea obligațiilor privind 

gestionarea deșeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României 
la Uniunea Europeană; 

- Să urmărească și să asigure îndeplinirea prevederilor din PRGD și 
PJGD; 

- Să asigure informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra 
sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localității; 

- Asigură și răspund pentru colectarea separată, transportul, 
neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, 
inclusiv a deșeurilor menajere periculoase. 

Spații verzi 
 
 

Menținerea și operarea Registrului local al spațiilor verzi, în 
conformitate cu prevederile Ordinului MDRT nr. 1466/2010 pentru 
modificarea Ordinului MDLPL nr. 1549/2008 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi; 
Implementarea propunerilor PUG privind extinderea spațiilor verzi din 
intravilanul municipiului Adjud. 
Elaborarea unui program în care vor fi evidențiate etapele de realizare a 
obligației de a asigura, din terenul intravilan, o suprafață de spațiu verde 
de minimum 26 mp/locuitor, cu indicarea termenelor propuse. 

Zgomotul 
 
 

Reducerea nivelurilor de zgomot generat de trafic și de unele activități 
economice. 
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11. REZUMAT FARĂ CARACTER TEHNIC 

Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a 

teritoriului si de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial-administrativă de bază – 

municipiul Adjud. Planurile Urbanistice Generale cuprind analize, reglementări şi Regulament 

Local de Urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unității de baza (suprafeţe din 

intravilan, cât şi din extravilan).  

În același timp, Planul Urbanistic General stabileşte norme generale, pe baza cărora se 

elaborează mai apoi în detaliu, la scară mai mică, Planurile Urbanistice Zonale şi de Detaliu. 

Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților, prin 

elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung. 

Activitatea de urbanism cuprinde toate localitățile țării, organizate în rețea, pe baza ierarhizării și 

distribuției echilibrate a acestora în teritoriu. Urbanismul urmărește stabilirea direcțiilor 

dezvoltării spațiale a localităților urbane si rurale, în acord cu potențialul acestora și cu aspirațiile 

locuitorilor. 

Planul Urbanistic General al municipiului Adjud este însoțit de un Regulament Local de 

Urbanism (R.L.U.).  Acesta se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Adjud, 

pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate al Administraţiei 

Publice Locale. Planul Urbanistic General actualizat al municipiului Adjud, avizat și aprobat 

conform legii, devine instrumentul de lucru al Consiliului Local în eliberarea certificatelor de 

urbanism, autorizațiilor de construire, la fundamentarea solicitărilor unor investiții de la bugetul 

de stat, în alte activități ale compartimentului tehnic de resort. 

Regulamentul local de urbanism cuprinde principiile urbanistice prin care se 

stabileşte modul în care pot fi ocupate terenurile, precum şi amplasarea şi conformarea 

construcţiilor şi amenajărilor în acord cu prevederile legale. 

Prin aplicarea regulilor generale de urbanism trebuie să se asigure concilierea intereselor 

cetăţeanului cu cele ale colectivităţilor, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea 

interesului public. 

Regulamentul Local de Urbanism ce însoţeşte Planul Urbanistic General explicitează şi 

detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G.  
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Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Adjud s-a realizat de către S.C. 

ARHIGRAFIC SRL Focșani30. 

 Municipiul Adjud este situat în partea de nord a judeţului Vrancea la confluenţa râului 

Trotuş cu râul Siret, având coordonatele geografice 46o5’30’’ latitudine nordică şi 24o48’20’’ 

longitudine estică. Terenul pe care este aşezat Adjudul este, în general, plan, fiind mărginit de 

colinele subcarpatice cu înălţimi până la 400 m. Altitudinea generală medie a oraşului este de 

circa 100 m faţă de nivelul mării. Terenul este favorabil culturilor agricole, corespunde 

condiţiilor de construit şi are pânza de apă potabilă sub 10 m adâncime. 

 În componenţa municipiului Adjud se cuprind: Burcioaia, localitate situată la 5 km sud 

de Adjud, Adjudu-Vechi şi Şişcani, situate la distanţa de 5 şi respectiv 7 km nord faţă de Adjud. 

Vecinătăţile teritoriului administrativ ale municipiului Adjud sunt următoarele: 

- la nord - comuna Sascut, judeţul Bacău; 

- la est - comuna Homocea şi comuna Ploscuţeni, judeţul Vrancea; 

- la sud  – comuna Pufeşti, judeţul Vrancea, localitatea Poiana, judeţul Galaţi; 

- la vest - comuna Rugineşti judeţul Vrancea şi comuna Urecheşti  judeţul Bacău.  

 Reţeaua de drumuri judeţene şi comunale este corelată cu reţeaua majoră de circulaţie a 

municipiului Adjud. Arterele de acces în oraş sunt: 

E85 (DN2) din direcţia Focşani spre Bacău; 

DN11A din direcţia Oneşti, judeţul Bacău spre Bârlad, judeţul Vaslui; 

DJ 119J din direcţia Adjudu Vechi; 

DC 22 din direcţia Burcioaia. 

 E85 este un drum european, care traversează Europa de la nord la sud, de la portul  

Klaipėda, Lituania de la Marea Baltică, până în oraşul Alexandroupolis din Grecia, la Marea 

Egee. Drumul traversează Lituania, vestul Belarusului, nord-vestul Ucrainei, estul  României  şi  

Bulgaria, trecând Dunărea pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. 

 Teritoriul administrativ al municipiului Adjud ocupă o suprafaţă totală de 6.222,51 ha 

(sursa: OCPI Vrancea) defalcat după modul de folosinţă, conform tabelului: 

 

 

 

                                                             
30Conținutul Memoriului General și al Regulamentului Local de Urbanism aferente Planului Urbanistic 
General actualizat al municipiului Adjud (prima versiune) sunt publice și pot fi consultate pe următoarele 
site-uri: www.divori.ro; www.adjud.ro.   
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 Proiectantul Planului Urbanistic General actualizat al municipiului Adjud prezintă în 

memoriul general, zonificarea funcțională – intravilanul existent/propus și bilanțul teritorial: 

TERITORIU 
ADMINISTRATIV 
AL U.A.T. 

                                                CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ  

AGRICOL 
      ha 

                                         NEAGRICOL TOTAL 
    ha PĂDURI 

ha 
APE  
ha 

DRUMURI 
ha 

CURŢI 
CONSTR ha 

NEPROD. 
ha 

INTRAVILAN 310,33 ---- 3,76 74,67 406,13 7,65 802,54 

EXTRAVILAN 3809,35 544,28 757,44 21,74 18,19 268,97 5419,97 

TOTAL 4119,68 544,28 761,20 96,41 424,32 276,62 6222,51 

% DIN TOTAL 66,21 8,75 12,23 1,55 6,82 4,44 100,00 

 
   ZONE FUNCȚIONALE 
 

             EXISTENT PROPUS 
SUPRAFAȚA 
  
(ha) 

PROCENT 
% din total 
intravilan 

SUPRAFAȚA 
  
(ha) 

PROCENT 
% din total 
intravilan 

LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI 
COMPLEMENTARE 

326,33 40,66 664,87 53,20 

UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI 
DEPOZITE 

110,90 13,82 110,90 8,87 

UNITĂȚI AGRO-
ZOOTEHNICE 

14,81 1,85 18,98 1,52 

INSTITUȚII ȘI SERVICII DE 
INTERES PUBLIC 

28,03 3,49 28,23 2,26 

CĂI DE COMUNICAȚII ȘI 
TRANSPORT, din care:      

149,99 18,69 162,42 13,00 

RUTIER 74,67 - 87,10 - 

FEROVIAR 75,32 - 75,32 - 

AERIAN - - - - 

NAVAL 
- - - - 

SPAȚII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, PROTECȚIE 

28,60 3,56 49,24 3,94 

CONSTRUCȚII TEHNICO-
EDILITARE 

2,80 0,35 2,8 0,22 

GOSPODĂRIE COMUNALĂ, 
CIMITIRE 

6,14 0,77 6,14 0,49 

DESTINAȚIE SPECIALĂ 
0,40 0,05 0,40 0,03 
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Date de sinteză ale municipiului Adjud, prezentate în memoriul general al Planului 

Urbanistic General actualizat 2016: 

 

� Suprafaţa totală a teritoriului administrativ: 6222,51 ha  

� Suprafaţa agricolă intravilan: 310,33 ha 

� Suprafața spații verzi, sport, agrement, protecție: 28,60 ha, ceea ce reprezintă 17,82 mp/ 

locuitor  

� Suprafața spații verzi, sport, agrement, protecție – propusă în PUG: 49,24 ha, ceea ce 

reprezintă 30,69 mp/ locuitor  

� Suprafaţa teritoriului intravilan existent: 802,54 ha  

� Număr locuitori: 16.054 (2011), din care 8170 femei și 7875 bărbați 

� Lungime reţele alimentare cu apă: 34 km 

� Lungime reţele canalizare:  

� Lungime reţele gaze naturale: 32,3 km  

� Număr abonaţi telefonici: informaţie necunoscută  

� Suprafaţa totală a teritoriului intravilan propus prin proiectul PUG 2016: 1249,89 ha  

� Creşterea suprafeţei în intravilan: 447,35 ha  

Planul Urbanistic General, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, 

cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie de 

terenuri, atât în intravilan, cât şi în extravilan, în limitele teritoriului administrativ al 

localităţii. 

Intravilanul, aprobat conform legii şi figurat în planşele de reglementări ale 

Planului Urbanistic General, va fi marcat pe teren prin borne, potrivit Legii cadastrului şi 

publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, republicată. 

TERENURI LIBERE 
123,13 15,34 194,50 15,56 

APE 
3,76 0,47 3,76 0,30 

TERENURI NEPRODUCTIVE 
7,65 0,95 7,65 0,61 

TOTAL 
INTRAVILAN 

802,54 100 1249,89 100 
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 Titlul II al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al 

municipiului Adjud conține prescripții specifice pe zone, subzone și unități teritoriale de 

referință, care reprezintă totodată măsuri pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers 

asupra mediului al implementării P.U.G., respectiv: 

� Autorizarea lucrărilor de construire în interiorul zonelor de protecţie pe baza normelor 

sanitare se face numai pe  baza şi în conformitate cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică; 

� Se va solicita avizul sanitar pentru proiectarea, amplasarea şi executarea construcţiilor de 

locuinţe sau de obiective de utilitate publică sau privată, pentru transformarea, extinderea 

sau schimbarea destinaţiei construcţiilor sau instalaţiilor, cât şi pentru PUZ-urile necesare 

conform Reglementărilor propuse; 

� Se vor dimensiona şi institui perimetrele de protecţie hidro-geologică de protecţie şi 

zonele de protecţie sanitară (cu regim sever  şi de restricţie) la sursele şi instalaţiile de 

alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat existente şi propuse  (foraje, rezervoare, 

aducţiuni, instalaţii de tratare, reţele de distribuţie) în conformitate cu HG 930/2005; 

pentru fântânile  publice care captează apa din stratul freatic, zona de protecţie sanitară va 

avea dimensiunile minime de 50 metri în amonte şi 20 metri în aval, pe direcţia de 

curgere a apei subterane; 

� Fosele septice vidanjabile şi impermeabilizate se vor amplasa la distanţele minime de 3 m 

faţă de conductele reţelei de apă potabilă, 10m faţă de locuinţele vecine, 20-50 m faţă de 

sursele locale de apă potabilă (fântâni, pompe de mână, izvoare captate etc.); 

� Se vor asigura zone de protecţie sanitară între  teritoriile protejate (zone de locuit, zonele 

de odihnă, zonele social-culturale etc.) şi întreprinderile agricole, agro-zootehnice şi 

industriale sau o serie de unităţi care pot polua factorii de mediu sau pot produce 

disconfort şi unele riscuri sanitare (cimitire, staţie de epurare etc.) în conformitate cu 

Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014; 

� Amplasarea zonelor destinate industriilor poluante se va face pe baza studiilor de impact 

de mediu, topografice, hidrometeorologice şi dispersie a poluanţilor, astfel încât acestea 

să nu depăşească concentraţiile maxime admise prevăzute în normative în teritoriile 

protejate (zonele de locuit, parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes 

balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi 

unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsit de 

impurităţi); 
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� Zona de protecţie sanitară pentru staţia de epurare a localităţii va fi de minim 300 m faţă 

de teritoriile protejate (zonele de locuit, parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes 

balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi 

unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsit de 

impurităţi); 

� Zona de protecţie sanitară pentru depozitele de deşeuri va fi de minim 1000 m faţă de 

teritoriile protejate (zonele de locuit, parcurile, rezervaţiile naturale, zonele de interes 

balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţiile social-culturale şi medicale, precum şi 

unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită factori de mediu lipsiți de 

impurităţi); 

� Se interzice construirea în zonele  de protecţie a  surselor şi instalaţiilor de apă potabilă, a 

staţiilor de epurare, a  conductelor de transport produse petroliere, gaze, linii de înaltă şi 

medie tensiune etc.; 

� Zona de protecţie la conducta de transport ţiţei este de 10 m de o parte şi de alta a 

conductei, zonă în care se interzice „ efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, 

chiar cu caracter provizoriu”; 

� Zona de protecţie la conducta de transport gaze este de 20 m de  o parte şi de alta a 

conductei, zonă în care se interzice „ efectuarea oricăror lucrări de construcţii şi montaj, 

chiar cu caracter provizoriu”; 

� Se emit autorizaţii de construire în zonele de siguranţă a surselor şi instalaţiilor de apă 

potabilă, a staţiilor de epurare, a  conductelor de transport produse petroliere, gaze, linii 

de înaltă şi medie tensiune etc. condiţionat de obţinerea unui aviz favorabil emis de 

deţinătorul echipamentului tehnico-edilitar în cauză; 

� Zona de siguranţă la conducta de transport gaze este de 100 m de o parte şi de alta a 

conductei, zonă în care autorizarea construcţiilor se poate face doar în baza unui aviz 

favorabil dat de deţinătorul conductei; 

� Zona de siguranţă la liniile electrice coincide cu zona de protecţie; 

� Suprafaţa de spaţii verzi pe o parcelă va fi prevăzută cu respectarea normelor şi legislaţiei 

în vigoare. Se interzice schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau 

prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism. Se interzice  reducerea suprafeţelor 

acestora. 
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 Pentru a preveni, reduce și compensa orice efect advers asupra mediului al 

implementării planului „Reactualizare Plan Urbanistic General al municipiului Adjud” și 

al Regulamentului Local de Urbanism aferent, este necesar ca varianta de plan aprobată să 

integreze condițiile impuse în avizele obținute (inclusiv avizul custodelui ariilor naturale 

protejate de interes comunitar ROSPA0071 și ROSCI0162 – Asociația pentru Conservarea 

Diversității Biologice), concluziile studiilor de fundamentare și a studiului hidrologic, 

precum și aspectele semnalate în prezenta lucrare. 
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 Lucrarea reprezintă a doua versiune a Raportului de mediu (Var. 2) pentru planul  

„Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Adjud” și analizează versiunea de plan 

V1R3 (octombrie 2016)  și a Regulamentului Local de Urbanism (anexate pe suport electronic), 

elaborate de ARHIGRAFIC SRL Focșani. 

 Lucrarea va fi transmisă membrilor grupului de lucru special constituit pentru definitivarea 

proiectului P.U.G.  și a Raportului de Mediu. 

 Raportul de mediu reprezintă un studiu de mediu protejat de Legea drepturilor de autor. 


