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1. INTRODUCERE
1.1. OBIECTUL LUCRĂRII
Documentaţia prezentă constituie PLANUL URBANISTIC GENERAL al Comunei VAIDEENI.
Este întocmită în conformitate cu metodologia de elaborare a documentiilor de urbanism şi de
amenajarea teritoriului prevăzute în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare (numită în continuare Legea nr. 350/2001),
şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 (numite
în continuare Normele de aplicare a Legii nr. 350/2001).
Planul Urbanistic General constituie documentaţia care stabileşte obiectivele, acţiunile şi
măsurile de dezvoltare a localităţii pe o perioadă de 10 ani a vând la bază analiza multicriterială a
situatiei existente. Prin intermediul PUG-ului se urmăreste aplicarea unor politici ale administraţiei
locale în scopul construirii şi amenajării teritoriului localităţii. Ca obiective ale acestei politici
amintim în primul rând restabilirea drepturilor de proprietate şi edificarea unor relatii noi în
domeniul socio-economic corespunzător perioadei specifice actuale.
Realizarea Planului Urbanistic General este rezultatul efectului comun al organelor
administraţiei locale, beneficiarului şi proiectantului şi primeşte ca piesă anexă Regulamentul Local
de urbanism al comunei VAIDEENI.
P.U.G. şi Regulametul Local Urbanistic aferent, o dată cu aprobarea lor, devin acte de
autoritate ale administraţiei locale şi asigură corelarea dezvoltarii urbanistice, conţinând
principalele direcţii, priorităţi şi reglementări de dezvoltare ale localităţii precum şi prevederile
pentru principalele categorii de probleme cu implicaţii la nivelul localităţii.

1.2. ELABORATORI
Planul Urbanistic General al Comunei VAIDEENI este elaborat având la bază modelul MLPAT
(URBAN PROECT - BUCURESTI).
Pentru realizarea unei documentaţii de calitate este necesară cooperarea principalilor factori
implicaţi : baneficiar – elaborator - organisme de administraţie publică locale interesate.
Ţinând seama de specificul şi implicaţiile etapei actuale de dezvoltare a ţării, este necesară o
înţelegere profundă a evoluţiei problemelor urbanistice în scopul elaborării unei documentaţii
realiste şi adecvate problemelor locale. Acest lucru nu se poate realiza decât printr-un studiu serios
bazat pe analiza multicriterială cu abordarea principalelor probleme, pe sectoare de dezvoltare a
comunei şi luând în considerare propunerile de amenajare şi dezvoltare iniţiate şi aprobate de către
Consiliul Local.
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Cadrul legal:
Documentatia Plan urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia (actualizare) este
intocmită cu respectarea prevederilor actelor normative din domeniu aflate în vigoare, din care:
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi
completările ulterioare (numită în continuare Legea nr. 350/2001), şi Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi
actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 (numite în continuare Normele de
aplicare a Legii nr. 350/2001).
Legea de amenajare a teritoriului national:
Legea 363/ 2006 - sectiunea 1 - Retele de transport ;
Legea 171/ 1997 - sectiunea 2 - Apa,cu modificarile ulterioare;
Legea 5/ 2000 - sectiunea 3- Zone protejate ;
Legea 351/ 2001 - sectiunea 4 - Reteaua de localitati, cu completarile şi modificarile ulterioare ;
Legea 575/ 2001 - sectiunea 5 - Zone de risc natural;
Legea 190/ 2009 - sectiunea 7
PATJ Judetul VÂLCEA.
Masterplan Management Deseuri Judetul VÂLCEA.

1.3. SURSE DOCUMENTARE
Planuri aero-fotogrametrice la scara 1:5000 ale localitătilor şi 1 :25000 al teritoriului
administrativ;
Planul urbanistic general comuna VAIDEENI ;
Date sintetice puse la dispozitie de Direcţia Judeţeană de Statistică;
Date statistice şi actualizări planimetrice oferite de OCPI VÂLCEA şi Primăria VAIDEENI
Studii privind Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean VÂLCEA;
Date cu caracter general furnizate de Prefectura VÂLCEA;
Studii de teren - reactualizarea fondului construit.
Monografia localitatii VAIDEENI.
1.4. Obiective ale PUG rezultate din strategia de dezvoltare a comunei VAIDEENI - 2014- 2020
Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonei prin promovarea modernizării Infrastructurii,
conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric şi cultural şi îmbunătăţirea
calităţii mediului.
Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii în zonă, prin crearea unui sistem
multimodal de transporturi bazat pe principiile durabilităţii, inovării şi securităţii, capabil să asigure
legături rapide şi eficiente cu regiunile învecinate, cu accent deosebit pentru racordarea optimă a
regiunii la sistemele teritoriale învecinate pentru fluidizarea maximă a circulaţiei bunurilor,
persoanelor şi informaţiilor, asigurând un standard european al infrastructurilor.
Realizarea unui sistem teritorial deschis şi competitiv şi atenuarea disparităţilor economice şi
sociale intra şi interregionale prin stimularea dezvoltării întreprinderilor şi productivităţii
întreprinderilor prin utilizarea de produse şi procese inovative, crearea condiţiilor favorabile pentru
localizarea de noi investiţii şi întărirea potenţialului celor existente prin dezvoltarea serviciilor de
calitate destinate întreprinderilor, sprijinirea creşterii economice a sectoarelor cu valoare adăugată
ridicată, precum şi prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă.
Creşterea atractivităţii regiunii ca destinaţie turistică prin promovarea turismului regional
integrat, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice şi creşterea calităţii serviciilor turistice
oferite.
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Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural prin crearea/modernizarea
infrastructurilor necesare, precum şi prin implementarea unor măsuri de protecţie a mediului şi
de prevenire a riscurilor de mediu, pentru crearea de noi oportunităţi de creştere economică
durabilă şi de creştere a calităţii vieţii.
Crearea condiţiilor pentru o regiune eficientă în utilizarea resurselor, prin creşterea eficienţei
energetice si exploatarea potenţialului regional pentru producţia de energie din surse regenerabile.
Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de învăţământ şi de formare profesională
asigurând o calitate crescută a serviciilor de educaţie şi de formare profesională, adaptate la noile
cerinţe ale pieţei muncii, precum şi o infrastructură şi dotări îmbunătăţite. Promovarea incluziunii
sociale şi combaterea sărăciei prin creşterea calităţii serviciilor sociale, de sănătate şi susţinerea
activităţilor specifice economiei sociale şi îmbunătăţirea infrastructurii şi dotărilor.
Modernizarea sectorului agricol şi diversificarea activităţilor rurale cu activităţi complementare
agriculturii, pentru creşterea calităţii vieţii în zonelă, prin dezvoltarea infrastructurii.
Întărirea capacităţii administrative, prin dezvoltarea resurselor umane în administraţia publică,
prin îmbunătăţirea serviciilor publice şi prin promovarea parteneriatelor la nivel regional şi local.

Principalele obiective de realizat in documentaţie sunt:
optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ si judeţean;
valorificarea potenţialului natural, economic si uman;
organizarea si dezvoltarea cailor de comunicaţii;
stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan ;
stabilirea si delimitarea zonelor construibile :
stabilirea si delimitarea zonelor funcţionale ;
stabilirea si delimitarea zonelor cu interdicţie temporara sau definitiva de construire ;
stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protecţie a acestora ;
modernizarea si dezvoltarea echipării edilitare;
stabilirea obiectivelor de utilitate publica;
stabilirea modurilor de utilizare a terenurilor si condiţiilor de conformare si realizare a
construcţiilor.
Principalele elemente care se vor evidenţia in aceasta documentaţie sunt:
stabilirea direcţiilor, priorităţilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltare
urbanistica a localităţilor;
utilizarea raţionala si echilibrata a terenurilor;
precizarea zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi
geologice,reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent) ;
evidenţierea fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul
localităţii;
fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publica
asigurarea suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism si autorizaţiilor
de construire;
corelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spaţiului.
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE
2.1. EVOLUTIE
Comuna Vaideeni este localizata în judetul Valcea, zona centru-vest, la intersectia paralelei
45013’15”latitudine nordica cu meridianul 24013’15” longitudine estica. Distanta Vaideeni spre
Rm. Valcea fiind de cca 70,00km.
Localităţile învecinate sunt următoarele:
- la nord comuna Malaia,
- la est comuna Măldăreşti şi oraşul Horezu,
- la sud comuna Slătioara,
- la vest comuna Polovraci din judeţul Gorj.
Comuna se compune din următoarele subunităţi (sat-reşedinţă şi sate componente):
1. Vaideeni (sat-reşedinţă)
2. Cerna
3. Cornet
4. Izvoru Rece
5. Marita
Sat Vaideeni (Vaideei) – Prima atestare documentara a satului Vaideeni dateaza din sec. al XVI-lea,
din timpul lui Radu cel Mare si se refera la una din intamplarile cere aveau loc in mod frecvent in
viata satelor – o “judecata” pentru pamant. In acest conflict castig de cauza au avut locuitorii din
Vai de Ei, despre care se consemneaza in Hrisovul lui Radu cel Mare, ca “au fost stapani netulburati
de nimeni din mosi stramosi pe aceste meleaguri.”
Toponimic, denumirea de Vaideeni isi are originea dupa satul Vai de Ei sau satul Vaidei din comuna
Romos, judetul Hunedoara, cand in urma navalirii hoardelor tatare din anii 1241 – 1243, satul
Vaidei a fost distrus iar o perte din locuitori au trecut muntii si s-au asezat pe aceste meleaguri.
Satul Vai de Ei a supravietuit pana la sfarsitul sec. al XVIII-lea, cand s-a marit prin venirea
marginenilor si a primit numele de Vaideeni.
Sat Izvoru Rece (Recea) – sat de mosteni, are o istorie indelugata, fiind intotdeauna sat liber. La
organizarea administrativa din 1838 satul Recea a devenit comuna avand in componenţă satele
Cornet, Racovita si Marita. In 1931 satul i s-a schimbat denumirea in Izvoru Rece. In 1968, comuna
Recea a devenit parte a Comunei Vaideeni.

Sat Cornet – denumirea veche este de cătunul Popi si ffăcea parte din Comuna Mariţa
Sat Mariţa – se afla pe ambele dealuri despartite de pârâul Mariţa. Locuitorii au fost dintotdeaunea
moşteni.
Sat Cerna - se afla in lungul râului Cerna. In trevut avea un numar mic de locuitori si facea parte din
dintr-un teritoiu mai intans sub denumirea de Oteeşti. La 1893 denumirea de Oteeşti este inca
pastrată in “Dictionarul Geografic – C. Alexandrescu”. Numele Cerna apare in registrul de pasunat
in islazul satului din 1887.
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2.2. RELAŢII IN TERITORIU
Comuna este strabatuta de urmatarele drumuri clasificate:
• DJ 665
• DJ 676
• DC136
• DC137
• DC138
• DC154
• DC157

RELIEF
Relieful este predominant muntos in partea de nord a localitatii format din munti cu diferite
altitudini. In partea de sud a comunei sunt prezente coline cu diferite altitudini si un relief de lunca
ce insoteste principalele cursuri de apa ale localitatii. Zona muntoasa este reprezentata de muntii
Capatanii cu varfurile vf.Capatana 2094 m, vf. Balota 2095 m, vf. Nedeia 2130 m, Vf.Ursu 2124 m,
Muntele Zavidanu, Muntele Coseana, Muntele Funicel, etc. Cele mai importante dealuri sunt
reprezentate de „Dealul Mare” si „Coasta Recii”. Comuna Vaideeni are in componenta satele
Vaideeni, Izvoru Rece, Marita, Cornet si Cerna. Altitudinea – Satul Vaideeni, satul de resedinta al
comunei Vaideeni, are o altitudine de 567 m, localitatile componente: Izvoru Rece- 650 m si satul
Cerna 610 m, rezultand o altitudine medie de 610 m. Sub aspect climatic se incadreaza la limita
dintre climatul de deal II si climatul specific zonei de munte, tip climatic III.
Geologia zonei este in stransa legatura cu evoluţia paleogeografica a Subcarpatilor Valcii,
respectiv a Subcarpatilor Getici, din care fac parte, care se desfasoara in lungul unitatii structurale
numita Depresiunea Getica ce a a avut un caraeter de avanfosa. Depresiunea s-a format la inceputul
paleogenului dupa mişcarea tectonica laramica care a ridicat Carpatii Meridionali, pe de o parte si a
coborat, pe de alta parte, spaţiul cristalin din fata acestora, creand acest bazin de sedimentare extins
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cu un rol de avanfosa. Peste fundament s-a depus pe parcursul a trei cicluri o suprastructura
sedimentara.
Astfel, pe teritoriul comunei sunt prezente formaţiuni ce aparţin: ciclului paleogen eocen-inferior
si oligocen reprezentat de megaconglomerate, gresii, marne, marne nisipoase, gips, argile şistoase,
sare (în partea nordică), ciclului miocen alcătuit din depozite burdigaliene (conglomerate la zi),
badenian (marne, argile si sare) si sarmatian inferior (gresii, marne) si formaţiuni ce apartin ciclului
sarmato-pliocen cu caracter transgresiv alcatuite din marne nisipoase slab cimentate, argile, nisipuri,
marne in partea centrala si sudica
Peste formatiunile vechi consolidate s-au depus in cuaternar pietrisuri in
terasele raurilor, argile, prafuri si nisipuri pe pante. In nisipurile cuverturii si
terase se intalneste nivelul freatic.
a) Regiunea montana este reprezentata pe latura sudica de Culmea muntilor Capatanii iar spre
nord culmile muntilor Lotru cuprinzand Cristalinul Getic.
b) Seria de Sebes – Muntii Capatanii cuprinde formatiuni mezometamorfice: faciesul
amfibolitelor, zonele cu granat, staurolit si disten, silimanit. În constitutia ei intra urmatoarele tipuri
de roci: paragnaise biotitice, paragnaise biotito-amfibolice, gnaise cuarto-feldspatice, gnaise cu
silimanit, gnaise amfibolice, migmatite si eclogite.
Formatiunile calcaroase apartin, din punct de vedere structural, sedimentarului Panzei Getice.
Majoritatea au fost depuse înaintea sariajului principal al Panzei Getice, considerat a fi avut loc între
Neocomian si Cenomanian (Cretacic inferior). Din alcatuirea Masivului Vanturarita-Buila fac parte
calcare organogene recifale si perirecifale, cele din prima categorie fiind predominante, masive, întrun pachet ce atinge 250 – 300 m grosime (Dragastan, 1980). Formatiunile brecioase sunt frecvente,
cele mai recente aflorand pe fatada sudica a masivului, fiind prezente sub prima serie conglomeratica
a Neocretacicului. Ele sunt legate de sariajul Panzei Getice peste formatiunile Autohtonului de la
sfarsitul Cretacicului. Breciile tectonice se pot observa la iesirea din Cheile Folea, fragmentele
angulare de calcar fiind prinse într-un ciment carbonatic rosiatic (Oncescu, Geologia Romaniei,
Bucuresti: Editura Tehnica, 1965, p. 321)
Formatiunile cretacice alcatuiesc un compartiment foarte bine dezvoltat în bazinul Olanesti.
Grosimea maxima a suitei sedimentare atinge circa 10 000 m pe aliniamentul NV-SE, între Vf.
Candoaia si satul Andreiesti din bazinul Muereasca si este formata din: Orizontul inferior de gresii si
conglomerate; Orizontul inferior marno – argilos; Orizontul superior de conglomerate; Orizontul
superior marno – argilos (Gr. Popescu si D. Patrulius-1968).
Depozitele paleogene au caracter de molasa litorala, formata prin acumularea piemontana a
materialului detritic provenit din erodarea cristalinului de Lotru, dupa emersiunea corespunzatoare
fazei orogenetice laramice.
Relieful petrografic. Diversitatea litologica a bazinului hidrografic Lotru, de la rocile
metamorfice ale cristalinului Muntilor Capatanii, la sedimentarul extrem de heterogen al unitatilor
mai tinere, a determinat o varietate tot atat de mare a tipurilor si formelor de relief asociate, a caror
modelare subaeriana s-a desfasurat sub controlul factorului petrografic.
Rocile metamorfice, din care ponderea cea mai mare revine paragnaiselor si micasisturilor din
cristalinul seriei de Sebes – Lotru, al caror areal îl constituie Culmea Capatanii.
Relieful dezvoltat pe roci metamorfice: culmi prelungi, cu aspect masiv, interfluvii largi,
puternic netezite în cadrul unor etape îndelungate de modelare subaeriana. Versantii sunt în general
convecsi, cu exceptia sectoarelor afectate de nivatie (sau glacio – nivatie în Pleistocen) sau traversate
de falii. În lungul faliei banuite, exista fasii subtiri de roci diferite de masa paragnaiselor si
micasisturilor. Este vorba de migmatite si eclogite, carora li se asociaza gnaise amfibolice. Sunt
prezente cele mai variate forme ale exocarstului si endocarstului, unele aflate într-un stadiu avansat
de degradare (carst evoluat): doline (palnii deschise), jgheaburi (hornuri), lapiezuri, chei, pesteri si
avene active si partial expuse.
Tectonica zonei
Unitatile structurale si tectonica regionala. Unitatile structurale majore peste care se suprapune
bazinul hidrografic Vaideeni, sunt Carpatii Meridionali (Panza Getica, formata din cristalinul seriei
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de Sebes – Lotru si sedimentar jurasic; Unitatea Supragetica) si Depresiunea Getica (al carei
fundament sustine depozitele molasei cretacice si tertiare).
Dispunerea principalelor linii tectonice pe directie vest-est, aproape paralel cu marginea blocului
cristalin, corespunde cu linia de ruptura în lungul careia are loc scufundarea ariei de la periferia
Carpatilor. Faliile din arealul cristalinului sunt în general paralele, orientate pe o directie NE – SV.
Majoritatea au preluat directii rupturale anterioare, unele foarte vechi, prehercinice sau hercinice,
sincrone metamorfismului regional.

Clima in zona locuita este caracteristica zonei de dealuri, cu mici diferentieri topoclimatice, de
adapost, conferite de situarea in depresiune.
Particularitatile geografice fac ca pe întinderea comunei sa se distinga pe nivele diferite, diferite
nuante climatice, de la clima muntilor inalti de peste 2124 m (Vf. Ursu si Capatana) aflati la nord, la
clima dealurilor din partea de sud. Temperatura medie a localitatii este de 60 C; temperatura medie
a lunii ianuarie este de -30 C, iar cea a lunii iulie este de 160 C, deci cu amplitudine relativ mica si
fara schimbari bruste.
Brumele tarzii de primavara apar rar, datorita efectului de adapostire, permitand înflorirea fara
riscuri a pomilor fructiferi. Dovada climatului bland fiind si prezenta castanului in unele sate.
Precipitatiile au o medie anuala de circa 870 mm, fiind mai mare in anii ploiosi, si scazuta in anii
secetosi. Cantitatea cea mai mare de precipitatii cade in lunile mai-iunie, cea mai mica este in
februarie. Fenomenul de seceta se produce rar si are un caracter relativ. Temperatura minima
absoluta de -25,80C a fost inregistrata la 6 februarie 1954, temperatura maxima de 34,50C, la 17
iulie 1952, la Vaideeni. Temperatura aerului este mult mai scazuta pe crestele muntilor, ajungand la
o medie anuala de -2 – 40 C. Pe vaile mai mari se constata uneori scurgeri de mase de aer mai reci
provenite din zonele inalte inzapezite, frecvente mai ales primavara si spre sfarsitul verii. O
caracteristica a vremii este existenta in zile de toamna si iarna a unui aspect insorit cu cer senin a
sectorului cuprins intre culmile sudice (Muntii Capatanei - Parang) si culmea nordica a Muntii
Lotrului, in timp ce la altitudini joase, in regiunile limitrofe se mentine ceata.
Primul inghet al solului, in terenuri goale, se produce in jurul datei de 30noiembrie la 800 m
altitudine si la 27octombrie la 1100 m. Inghetul solului prin intensitatea si durata lui are implicatii
in aprovizionarea cu apa a solului in dinamica activitatii microbiologice a solului precum si asupra
scurgerilor de suprafata, a apei provenite din topirea zapezilor. De asemenea adancimea de inghet
este importanta pentru fundarea obiectivelor si amplasarea conductelor de apa.
Umezeala relativa a aerului creste odata cu altitudinea fiind de circa 73% la 450m altitudine si de
80% la 1700 m. In tot cursul anului si la toate nivelele altitudinale umiditatea relativa a aerului are
valori mai mari de 60%.
Regimul pluviometric: Valorile medii lunare ale precipitatiilor atmosferice prezinta - la toate
nivelele altitudinale un maxim in luna iunie si un minim in luna februarie (la altitudini sub 1000 m) si
in luna noiembrie (peste 1000 m altitudine). Cantitatea anuala de precipitatii atmosferice creste cu
altitudinea de la 860 mm/an (la 850 m altitudine) pana la 1100 mm/an la 1700 m.
In sezonul cald (aprilie - septembrie) cad peste 60% din cuantumul precipitatiilor anuale.
Primele ninsori, de toamna, se produc la altitudinea de 1700 m spre sfarsitul lunii septembrie, iar la
450 m, primele ninsori cad in luna noiembrie. Ultimele ninsori de la sfarsitul sezonului rece cad in
partile joase ale teritoriului studiat, spre sfarsitul lunii martie, timp ce in zonele mai inalte (1800 m)
ninge chiar si in lunile de vara.

9

Primul strat de zapada se formeaza
sub 1000m altitudine in a doua
jumatate a lunii noiembrie, dar el
devine stabil in a doua jumatate a
lunii decembrie; la peste 1000 m
altitudine primul strat apare la
sfarsitul lui octombrie, devenind
stabil la sfarsitul lunii noiembrie,
inceputul lui decembrie.
Grosimea stratului de zapada
creste cu altitudinea fiind de cca 20
cm la altitudinea de 500 m, de 50
cm la 1000 cm altitudine, de 110
cm la 1500 m altitudine si peste
115 cm la altitudini mai mari de
1500 m. Pe creste, zapada e
viscolita, formand cornise, mai cu
seama in regiunea caldarilor
glaciare.
Incarcarile de zapada conform ord.
1655/05.09.2012,
cod
de
proiectare.
Evaluarea
actiunii
zapezii
asupra
constructiilor,
indicativ CR 1-1-3-2012, SO
K=2,0kN/m2.
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Incarcarile date de vant, ord 165/15.02.2012-indicativ CR-1-1-4-2012, mediate pe 10 minute, la
10m, avand 50 ani interval mediu de recurenta, este qb = 0.4kPa.Viteza caracteristica, avand
T=50ani este de 30 m/sec.
Localitatea Vaideeni, jud.Valcea, este situata la limita intre tipul Climatic II (deal) si tipul climatic III
(munte).

Tipul climatic si indicele de inghet in oC x zile
STAS 1709/1-90 1709/2-90 In conformitate cu prevederile STAS 1709/1-90 zona studiata , se afla in
tipul climatic II de deal. Indice inghet pentru zona studiata=max=473 med=433 min. =376
Adancimea de inghet in pamant
K gradul de asigurare (Ho/Zr) la patrunderea inghetului in coplexul rutier;
- H0 este grosimea sistemului rutier alcatuit din straturi de materiale rezistente la inghet (cm)
- Zcr.–adancimea de inghet in pamant (cm)

Incadrarea in tipuri de pamant (conform STAS 1709/2-1990)
Nr. crt. Denumire strat
Tip pamant
Sensibilitate la inghet /strat
Argila
P5
Foarte sensibil
1
Argila nisipoasa
P5
Foarte sensibil
2.
Balast de rau
P1
Insensibil la inghet
3.
Bolovanis aluvionar
P1
Insensibil la inghet
4.
Gresie
P2
Sensibil
5.
Nisip
P3
Sensibil
6.
Nisip argilos
P3
Sensibil
7.
Nisip prafos
P3
Sensibil
8.
Piatra sparta
P1
Insensibil la inghet
9.
Praf nisipos
P4
Foarte sensibil
10.
}isturi
P1
Insensibil
11.

SITUATIA SEISMICA
Judetul Valcea este situat in partea de sud a tarii si este supus efectelor a doua tipuri de miscari
seismice: miscari cu caracter local, miscari cu caracter regional. Miscarea seismica poate fi insotita
de aparitia unor fluidizari, tasari, falieri, surpari, alunecari etc. ale terenului datorita configuratiei
geologice sensibile la anumite frecvente ale undelor seismice si datorita apelor subterane, a
infiltratiilor din apele meteorice de suprafata, care modifica capacitatea de rezistenta la forfecare a
rocilor si stivelor de depuneri sedimentare.
Dinamica cutremurelor in timpȘ
Distributia cutremurelor ca magnitudine M>4, produse in zona Voineasa arata ca cea mai importata
activitate seismica s-a observat in perioada 1276-2003, in anii 1571, 1746, 1886, 1904, 1912, 1916,
1942, 1975, 1976, 1977, 1986, 1987, 1991, 1993, 1995.
In perioada 1971-2003 s-a remarcat o crestere semnificativa a numarului de cutremure pe unitatea
de timp. Analiza conditiilor seismotectonice evidentiaza o corelatie stransa intre faliile cunoscute si
cutremurele locale cu intensitati epicentrale (Io = 5-6). Zonarea seismica in Romania a fost realizata
prin analiza informatilor macroseismice in ultimii 900 de ani si studii sistematice din perioada 1960
– 1992. La cel mai puternic cutremur inregistrat pe teritoriul Romaniei si care a afectat si judetul
Valcea, cel din martie 1977, nu s-au produs pagube semnificative.
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Analiza riscului seismic stabileste ca in urma unui cutremur de pamant major cu magnitudinea
M7,50R in judetul Valcea pot aparea evenimente situatiile de urgenta provocate, direct sau
indirect, de catre miscarea seismica.
Normativul P100/2013, privitor la zonarea teritoriului Romaniei dupa valorile coeficientilor seismici
Tc si ag, include localitatea Vaideeni jud.Valcea, in zona cu Tc = 0,7 sec. si ag = 0,20 g pentru IMR =
225 ani.
Conform SR 11100/1-93- amplasamentul studiat este incadrat in zona de macroseismicitate 71
corespunzator gradului VIII pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de
revenire de 50 ani).

Adancimea de inghet in terenul natural pentru zona studiata, Vaideeni, este de 1,00-1,20 m,
conform STAS 6054/77.
Reţeaua hidrografica a comunei Vaideeni este tributara celor doua râuri principale: Luncavat si
Cerna.
Luncavat este penultimul afluent al râului Oltet. Isi aduna apele de obârşie din principalele
izvoare de sub poala munţilor Ursuletu, Ursu, Darjala, Capatana, Casaria.
Râul Cerna strabate satul Cerna la ieşirea din munte si izvorăşte de sub vârful Nedei, din zona
numita Coasta Lacurilor adunand apele de pe coastele munţilor Corsoru, Buciumu, Piesa, Milescu.
De asemenea exista si cateva lacuri cu apa dulce, suprafaţa si cantitatea lor de apa fiind in
descrestere de la an la an ca efect al colmatarii cu aluviuni si ca efect al descompunerii pe loc a
vegetatiei ierboase si arbustiere de la marginea lor.
Aceste lacuri sunt nişte gropi rezultate in urma procesului de cutare a straturilor superficiale
argiloase produse de alunecarile de teren.
Pe cursul superior al Luncavatului lacul glaciar Ursu constituie un loc de popas in drumul către
stana al oilor.
Apa subterană se afla la adancimi cuprinse intre -0.10-6.30 m, adancime variabila in funcţie de
cantitatea de precipitaţii cazuta.

Flora si Fauna
Flora din zona comunei VAIDEENI are o diversitate remarcabilă, floristică şi faunistică, a
ecosistemelor, care se datorează unui complex de factori printre care se numără: climatul relativ
blând, cu influenţe sud-mediteraneene (care a favorizat răspândirea unor specii relativ termofile);
relieful muntos care ocupă o parte însemnată a teritoriului favorizând menţinerea vegetaţiei
naturale (nu a putut fi înlocuită de culturile agricole datorită reliefului accidentat); suprafeței mari
ca pondere din total de pășuni naturale, exploatate rațional; polenizare eficienta datorata
apiculturii dezvoltate din teritoriu; nivelul redus de erbicidare; preocuparea locala pentru
conservarea acestei diversități.
În cadrul reliefului muntos există o diversitate mare a tipurilor de habitat.Frecvenţa mare a
calcarelor la zi, marcată în relief prin sectoare de chei şi mici masive izolate cu versanţi abrupţi, văi
seci, grohotişuri, creează un cadru particular care adăpostește o floră specifica, deosebit de
interesantă.
Vegetaţia locală prezintă variații de compoziție, în funcţie de factorii de mediu, climă,
expunere, umiditate creându-se areale distincte, repartizate pe teritorii mai întinse sau mai
restrânse, în funcție de similaritatea condițiilor existente. De asemenea, dispunerea teritoriului pe
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trepte graduale de altitudine generează etajarea diverselor tipuri de vegetație. Trecerea de la un
etaj la altul se face prin intermediul unor interferențe aletipurilor de vegetaţie specifice etajelor.
Etajul nemoral (al pădurilor de foioase) se întâlneşte in pragul de altitudine cuprins între 500 m
şi 1400 m, iar făgetele cu molid şi brad ajung uneori până pe creastă.
Stejăretele - Etajul stejarului este prezent prin pădurile de gorun situate ca un brâu la limita
inferioară a sub-zonei fagului, ridicându-se pe alocuri până la 600 m şi chiar 800 m altitudine.În
cadrul acestei zone, întâlnim, în zonele mai joase, păduri de stejar și stejari răzleți.
Gorunetele - este reprezentat prin alternanţa fag cu gorun. În vreme ce gorunul preferă pantele
sudice, sud-estice, fagul se instalează pe pantele nordice, mai umede şi mai reci. Apar și specii
complementare (mesteacăn, plop, cireș sălbatic, ulm, carpen, arin – în zonele de luncă), realizând
un ecosistem specific subcarpaților meridionali.
Făgetele - cea mai largă răspândire printre pădurile din zonă, este reprezentat prin păduri
întinse de fag. Acest subetaj începe la 700 m şi se desfăşoară până la 1200-1300 m. Este
reprezentat prin păduri montane de fag, caracterizat prin lipsa gorunului şi apariţia câtorva specii
ierboase montan-carpatice care deosebesc făgetele de deal (Gheorghe Ploaie, 1998).
Pădurile de fag cu răşinoase - limita inferioară este greu de stabilit deoarece speciile de
răşinoase- molidul (Piceaabies) şi mai ales bradul (Abies alba) - coboară pe văi până la altitudini
destul de mici (600-650 m). În general pădurile de amestec se extind la altitudini cuprinse între 500
şi 1500 m. În cadrul acestui subetaj se găsesc specii de conifere precum : brad, molid, pin
(Pinussylvestris), în amestec cu foioase din etajele inferioare în special mesteacăn (Betula pendula),
plop (Populustremula), frasin (Fraxinus excelsior), tei (Tilia cordata), ulm (Ulmusscabra) şi mai rar
carpen, paltin, salcie.
Etajul boreal (al molidişurilor) este destul de bine reprezentat, pădurile de răşinoase fiind
cuprinse între altitudini de 1200 şi 1850 m. Cuprind în special molid şi mai rar brad, pin, iar în
apropierea versanţilor stâncoşi, tisă (Taxusbaccata). Alături de arbori se găsesc şi arbuşti ca ienupăr
(Juniperuscommunis), măceş (Rosa canina, Rosa pendulina), zmeur (Rubrusidaeus), afin
(Vacciniummyrtillus), iar la limita superioară ienupăr (Juniperussibirica) şi jneapăn (Pinusmugo).
Vegetaţia ierboasă este reprezentată de numeroase specii, dar şi de muşchi şi licheni.
Etajul subalpin este situat deasupra etajului molidişurilor. Trecerea se face prin tufărişuri care
au rolul de a contribui la retenţia apelor pe versanţi, la consolidarea terenului şi reprezintă o stavilă
în calea avalanşelor. În aceste zone vegetează numeroase plante rare cum ar fi pesma
(Centaureaatropurpurea), clopoţei (Campanula alpina), garofiţa de stâncă (Dianthussuperbus), crin
de pădure (Liliummartagon), crin de munte (Liliumjankael), arginţică (Dryasoctopetala) ş.a. Speciile
periclitate din această zonă sunt papucul doamnei (Cypripediumcalceolus) şi floare de colţ
(Leontopodiumalpinum), iar speciile vulnerabile sunt căldăruşă (Aquilegiatranssilvanica), iederă
albă (Daphneblagayana) şi strugurii ursului (Arctostaphyllosuva-ursi).
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Fauna
Modificările altitudinale ale climei şi vegetaţiei condiţionează formarea etajelor faunistice.
Fiecare unitate faunistică altitudinală are constituenţi zoologici cu adaptări morfofiziologice şi
fenologice corespunzătoare şi cu cerinţe higrotermice potrivite cu mediul respectiv.
Etajul faunistic al stejăretelor este cel mai bine reprezentat, fiind in general un spațiu protejat,
nealterat si oferind condiţii de viaţă favorabile faunei specifice. Pe lângă diversitatea deosebita a
speciilor de plante trăiesc şi specii de animale dintre care cele mai întâlnite sunt cele din grupul
nevertebratelor (gândaci diverși, păianjeni, fluturi, furnici, albine ş.a.). Ca vertebrate întâlnim
brotăcelul sau răcănelul (Hylaarborea), năpârca sau şarpele de sticlă (Anguisfragilis), şarpele de
alun sau nuieluşa (Coronella austriaca). In acest areal identificam o mare diversitate de specii de
păsări: privighetoarea (Luscinialuscinia), piţigoiul mare (Parus major), piţigoiul de livadă
(Paruslugubris), multe specii de ciocârlii, sticleţi, ciocănitoarea, şoimul rândunelelor (Falco
subuteo), vânturelul de seară
(Falco vespertinus), gaia roşie (Milvusmilvus), şerparul
(Circaetusgallicus) şi cucuveaua (Athenenoctua). In ultimii ani, se înregistrează o creștere a
efectivului de fazani (Phasaniuscolchicus), densitatea acestora fiind totuși scăzută. Principalele
mamifere sunt ariciul ( Erinaceuseuropaeus), cuţcanul de pădure (Sorexaraneus), pârşul (Glisglis),
iepurele comun (Lepuseuropeus) şi şoarecele de pădure (Apodemussylvaticus). Dintre carnivore
pot fi amintite: vulpea (Vulpesvulpes), lupul (Canis lupus), viezurele (Melesmeles), jderul de copac
(Martesmartes). Dintre ierbivore se întâlneşte căpriorul (Capreoluscapreolus) şi mistreţul.
Etajul faunistic al făgetelor este bine reprezentat ajungând până la 1700 m la limita superioară.
Factorii ecologici favorabili permit ca o serie de animale să trăiască în ambele etaje cu mici
modificări efective.Dintre păsări destul de numeroase în aceste păduri sunt: brumăriţa de pădure
(Prunellamodularis), fâsa de pădure (Anthustrivialis), pitulicea mică (Phylloscopuscollybita), guşă
roşie, struţul de vâsc, ţoiul cojoaica şi gaiţa. Dintre răpitoarele de zi şi de noapte întâlnim uliul
găinilor (Accipitergentilis), şorecarul (Buteobuteo), acvila ţipătoare (Aquilapomarina), şi huhurezul
(Strixaluco). La acest etaj mamiferele sunt reprezentate de veveriţa (Sciurusvulgaris), cerbul
(Cervuselaphus), rasul carpatin (Lynxlynx), pisica sălbatică (Felissilvestris), şopârla de munte
(Lacerta vivipara).
Etajul faunistic al pădurilor de conifere adăpostește un număr mai redus de animale în raport cu
cel din pădurile de fag sau de gorun datorită condiţiilor climatice mai vitrege şi modului mai greoi
de a-şi găsi hrana. Unele lepidoptere întâlnite aici pot fi dăunători foarte periculoşi ca de exemplu
omida păroasă a molidului (Lymantriamonacha). Ipidele sunt exclusiv fitofage iar ca reprezentant
tipic poate fi menţionat cariul mare de scoarţă al molidului (Ipstypographus). Dintre reptile pot fi
menţionate vipera comună (Vipera berus) şi şopârla de munte (Lacerta vivipara). Din categoria
animalelor vertebrate, păsările sunt cele care populează mai frecvent pădurile de conifere: auşelul
(Regulus ignicapillus), piţigoiul de brădet (Parusater), mierla gulerată (Turdustorquetus), piţigoiul
moţat (Paruscristatus), piţigoiul de munte (Parusmontanus), cinteza (Fringillacoelebs), corbul
(Corvuscorax), ciocanitoarea de munte (Picoidestridactylus). Un locuitor tipic al acestor meleaguri
este ursul brun (Ursus arctos), dar întâlnim totodată și pâlcuri izolate de capre negre
(Rupicaprarupicapra). În perioada de vară, anumite specii din zona făgetelor și gorunetelor
migrează în zona montana, în căutarea hranei (mistrețul, lupul etc.)
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Etajul faunistic al tufărişurilor subalpine şi al pajiştilor alpine se distinge prin numărul redus al
speciilor, fapt explicabil prin condiţiile vitrege de viaţă - temperaturi scăzute, oscilaţii mari de
temperatură la suprafaţa solului şi în aer, zăpezi mari, ierni lungi şi vânturi puternice.
Fauna pâraielor şi râurilor de munte prezintă o diversitate remarcabila. Unele ape curgătoare
montane izvorăsc din golul alpin, altele, din pădurile de conifere. Ele sunt caracterizate printr-un
debit mai constant decât majoritatea celorlalte ape curgătoare, apa saturată în oxigen şi aproape
totdeauna limpede. Fauna este bogată, fiind reprezentată prin specii foarte oxofile şi criofile.
Principalul contingent de specii de pâraie de munte îl dau insectele cu larve acvatice şi adulţi
zburători. Peştii se întâlnesc numai în pâraiele mari, specia dominantă fiind păstrăvul
(Salmotruttafario), două specii de zglăvoc (Cottusgobio, Cotuspoccilopus), mreana de munte
(Barbusmeridionalispetenyi). Râurile de munte se caracterizează printr-un debit mai mare decât
pâraiele, viteza apei mai redusă, patul albiei acoperit cu pietre. Fauna este mai bogată decât în
pâraie. Ea constă din aceleaşi grupe mari, dar alte specii: Baetis carpatica, gonocephala. Ihtiofauna
este dominată de lipan (Thymallusthymallus) şi moioagă – efective reduse. Se mai întâlnesc
aproape toţi peştii din zona păstrăvului, în plus cleanul (Leuciscuscephalus) şi latiţa
(Alburnoidesbipunctatus).

2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Agentii economici care activează pe teritoriul comunei desfăsoară activităţi în special în
domeniul comerţului si alimentaţiei publice, prelucrării laptelui si în agricultură. Numărul
persoanelor ocupate în activitatea economică privată a comunei este mic, marea majoritate a
acestora fiind ocupaţi în propria gospodarie, practicând o agricultură de subzistenţă sau fiind
angajaţi la diverse unităţi economice din localităţile apropiate, în special în orasul Horezu.
In agricultura, suprafaţa cultivată în profil de exploatare este de 240 ha, din care 55 ha porumb,
150 ha cartofi, 39 ha legume.
Producţia agricolă vegetală realizată de pe aceste suprafeţe este de aproximativ 275 tone
porumb boabe, 1350 tone cartofi.
Datorită climei specifice si condiţiilor de sol suprafata ocupata de livezi (pruni, meri) este de 640
ha, cu o productie de 4280 t anual.
Numărul animalelor de pe raza comunei este de 2.820 capete de bovine, 2.100 capete porcine
din care 150 scroafe de prasila, 22.000 capete ovine si 700 capete caprine.
Producţia de lapte a comunei este de 45.700 mii hectolitri. Lucrările specifice activităţilor
agricole sunt realizate cu ajutorul a 115 tractoare agricole.
Sanatate
Pentru asigurarea serviciilor de sănătate există un dispensar în care activează doi
medici de familie. De asemenea funcţionează si un cabinet stomatologic.
Asistenţa socială
Sistemul de asistenţă socială - reglementează modul de aplicare a legislaţiei naţionale în
domeniul asistenţei sociale adaptată la nevoile comunităti din Comuna VAIDEENI.
Obiectivul intervenţiei asisteţei sociale este de ai sprijini pe cei aflaţi în dificultate să obţină
condiţiile necesare unei vieţi decente, ajutându-i să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe.
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Urmatoărele categorii de persoane constituie în mod special obiectul intervenţiei activităţilor
de asistenţă socială:
- familii sărace: familii fără venituri sau cu venituri mici în care unul dintre părinţi este şomer,
familii monoparentale, familii cu mulţi copii al caror necesar depăşeşte veniturile părinţilor;
- copii care traiesc în mediu familial şi social advers, abandonaţi şi instituţionalizaţi;
- minori delincvenţi, tineri neintegraţi;
- persoane
dependente de droguri şi/sau alcool;
- persoane
abuzate fizic şi sexual;
- persoane cu handicap fizic şi/sau psihic;
- persoane cu boli cronice şi degenerative fără susţinători legali;
- persoane în vârstă aflate în incapacitate de autoservire;
- persoane
care au suferit în urma calamităţilor naturale,
sociale;
- persoane
care au suferit discriminări (sociale, fizice, economice, psihologice) – grupări
minoritare cu mai puţine drepturi faţă de populaţia majoritară.
Sistemul de asistenţă socială se bazează pe principiul sprijinirii persoanelor aflate în dificultate
la un moment dat în funcţie de necesităţile lor, sursa financiara fiind reprezentată de fonduri
bugetare de stat sau fonduri obţinute de la indivizi sau comunitate. În acest caz, prestaţia se face în
funcţie de nevoile existente, conform principiului solidarităţii sociale şi nu dependent de contribuţia
personală anterioară.
Pentru rezolvarea problemelor sociale de pe raza comunei există un asistent medical
comunitar si doi asistenţi sociali din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. La
nivelul comunei sunt 214 dosare pentru ajutor social conform Legii 416/2001, privind
venitul minim garantat.
Sunt identificate 19 cazuri de copii abandonaţi si 32 de cazuri de copii defavorizaţi,
existând 179 persoane cu nevoi speciale.
Medicină veterinară
Pe teritoriul comunei VAIDEENI, funcţionează şi un cabinet medical veterinar. Serviciile
medicale veterinare sunt asigurate de un medic veterinar asistat de doi tehnicieni veterinari.
Activitatea cabinetului se desfăşoară în cadrul unui dispensar veterinar, al cărui sediu se află în
amenajat în cadrul clădirii vechii şcoli din satul VAIDEENI.

Învăţământ
În comuna Vaideeni funcţionează 4 gradiniţe frecventate de 105 de prescolari la care activitatea
de specialitate este susţinută de 7 educatoare. În ceea ce priveste învăţământul primar si gimnazial
pe raza comunei funcţionează 4 scoli frecventate de cca 337 elevi la care predau 27 cadre didactice.
Cultură
Activitatea culturală este destul de bine reprezenată. La nivelul comunei Vaideeni activează 2
formaţii artistice: ”Miorita” – instrumental si dans popular, si „Cununita muntilor” – vocal si dans
popular care incearcă să păstreze tradiţiile locului. Exista 18 mesteri populari (2 tesatorie; 3
prelucrarea lemnului; 1 realizare fluiere; 3 tamplarie; 5 produse artizanale; 4 costume populare
traditionale). Reprezentative pentru cultura comunei sunt evenimentele culturale organizate: Balul
oierilor, Invârtita Dorului, Fii satului, Târgul de animale.
La nivelul comunei există 2 echipe de fotbal, „Păstorul Vaideeni” si ‘Montana Izvorul Rece”,
localitatea dispunând si de un teren pe care se organizează campionate de fotbal interstradale.
Alte institutii importante din comuna VAIDEENI:
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Primaria
Consiliul Local
Politia
Oficiul poştal
Conform LMI 2015 avem urmatoarele monumente clasificate :
493. VL-II-m-B-09730 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva” sat MARIŢA; comuna VAIDEENI
1730, ref. 1809 -1810
494. VL-II-m-A-09805 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva”,"Sf. Nicolae" şi "Sf. Apostoli" sat
MARIŢA; comuna VAIDEENI 1556 -1557
694. VL-II-m-B-09956 Biserica "Sf. Ioan Botezătorul” sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI 1870 -1877
695. VL-II-a-B-09957 Ansamblu de instalaţii tehnice sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec. XIX
• 696. VL-II-m-B-09957.01 Joagăr hidraulicsat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec. XIX
• 697. VL-II-m-B-09957.02 Moară de apăsat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec. XIX
• 698. VL-II-m-B-09957.03 Dăracsat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec. XIX
• 699. VL-II-m-B-09957.04 Piuă hidraulicăsat VAIDEENI; comuna VAIDEENI sec. XIX
700. VL-II-a-B-09958 Ansamblu rural sat VAIDEENI; comuna VAIDEENI Zona centrală înc. sec. XX

Turism
Asezata la poalele muntilor Capatanii, oferind posibilitatea practicarii diverselor forme de
turism (montan, pastoral, religios, cultural, etc.) comuna Vaideeni ofera turistilor posibilitatea
de cazare in pensiuni sau in gospodariile localnicilor.
TRASEE TURISTICE
Din comuna Vaideeni pornesc 10 trasee turistice marcate destinate drumetiilor si 2 trasee
off road pentru posesorii de masini de teren, care fac legatura intre Oltenia de sub munte si
Valea Lotrului
OBIECTIVE TURISTICE
Portul naţional tradiţional, pitoresc şi autentic al locuitorilor, existenţa unui bogat şi
nealterat folclor local, oral, instrumental şi coregrafic, a unui artizanat bucolic, standardul
ridicat, dar fundamentat pe tradiţional şi bun gust, al confortului din condiţiile de habitare,
sunt şi ele elemente de atracţie din punct de vedere al turismului.
Un rol important în acelaşi sens, îl are şi faptul că, în imediata apropiere şi în zonă, în
condiţii uşor accesibile, se găsesc obiective majore al turismului naţional şi zonal:
Mânăstirile oltene, peşterile din zonă (Peştera Liliecilor – Bistriţa, Peştera Polovragi,
Peştera Muierilor – Baia de Fier), cheile Bistriţei oltene, ale Olteţului, piramidele de şiroire din
sedimentele cu sare de la Slătioara, trovanţii din carierele de nisip din Costeşti, ceramica de
Horezu, monumente ale naturii şi istorice, muzeele din zonă şi din judeţ, etc.
Apropierea de numeroasele şi atractivele localităţi balneoclimaterice ale judeţului;
Govora, Olăneşti, Călimăneşti, Cozia, Ocniţa, constituie valenţe turistice de mare importanţă,
ce pot fi luate în consideraţie. Şi ele au fost cuantificate şi au fost luate în calcul de către
factorii de decizie din Turismul Naţional, astfel încât, Localitatea Vaideeni a fost nominalizată
între localităţile pilot, incluse în 1993 în Agroturismul montan.
În satul Vaideeni au fost înscrise şi satisfac corespunzător baremul de dotare şi confort,
un număr de 15 gospodării, care au primit şi pot primi oricând oaspeţi din ţară şi din afară,
care preferă acest gen de turism, cu cazare individualizată, evitând astfel cazarea comună de
tip cabană, hotel, bloc, forme care nu rezolvă la modul optim odihna, şi nu înlătură complet
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stresul de aglomerare, de care suferă numeroşi oameni din cei care trăiesc în furnicarul
oraşelor. Obiective turistice minore, din orizontul local, foarte apropiate de sat şi uşor
accesibile, sunt:
-Biserica de lemn cu hramul „ Cuvioasa Paraschiva,, din satul Mariţa – este cea mai veche
biserică de lemn din Oltenia (datată din 1557) ;
-Biserica de zid cu hramul ,,Sf. Ioan Botezătorul,, (datată din 1877) din satul Vaideeni –
monument de arhitectură;
-Biserica de lemn cu hramul ,,Cuvioasa Paraschiva,, (datată din 1893) din satul Cornet monument de arhitectură;
-Capelele Talanci şi Bădulesti;
-Cheile Cernei;
-,,Piatra spânzurată,, – monument al naturii pe Valea plopilor, sat Izvoru- Rece;
-Piua pe apă din satul Vaideeni;
-Defileul râului Luncavăţ;
Din Vaideeni, două drumuri de plai, cu acces la stâni, constituie trasee turistice de intrare,
dinspre sud, în masivele Căpăţâna şi Parâng. Unul se desfăşoară pe cumpăna apelor dinspre
răsărit şi urmează traseul Dealul Mare-Frăsinet-Jariştea-Cârciuma lui Dincă-cabana Vârful
Roman-Vârful Ursu, de unde se desprinde drumul de picior spre Groapa Mălăii, Dârjala şi spre
cabana şi stâna Piatra Roşie. Al doilea drum, cel de pe cumpăna apelor dinspre apus, urmează
traseul Dealul Capela-Fântâna din plai-Comanda-Izvorul cumpenelor-Marginea GăuriciuCăşeria-Coasta lacurilor-Vârful Nedei-Târnovu-Curmătura Olteţului-cabana Obârşia LotruluiLacul Gâlcescu.
2.5. POPULAŢIA - ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

Populația localităților componente *
Nr. crt. Localitate (sat) Populație *
1. Vaideeni
2.732
2. Izvoru Rece
716
3. Marița
395
4. Cornet
157
5. Cerna
274
4.275
Total

2.6.

CIRCULAŢIE ŞI TRANSPORTURI

Circulaţia rutieră
Ordonanţa 43 din 1997 privind regimul drumurilor (modificată prin Ordonanţa 7 din 2010)
împarte drumurile astfel:
Din punct de vedere al proprietăţii si destinaţiei:
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- drumuri publice, care sunt drumuri de utilitate publică si/sau de interes public destinate
circulaţiei rutiere si pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale
economiei, ale populaţiei si de apărare a ţării. Acestea sunt proprietate publică si sunt
întreţinute din fonduri publice, precum si din alte surse legal constituite;
- drumuri proprietate privată, care sunt destinate satisfacerii cerinţelor de transport
rutier în activităţile economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice,
industriale si altora asemenea, de acces în incinte, ca si cele din interiorul acestora, precum si
cele pentru organizările de santier. Ele sunt administrate de persoane fizice sau juridice care
le au în proprietate/administrare.
Din punct de vedere al amplasării:
- căi rutiere interurbane, în afara localităţilor, numite generic drumuri sau sosele,
- căi rutiere urbane, în interiorul localităţilor, numite străzi.
Din punct de vedere circulaţiei permise
- drumuri deschise circulaţiei publice, constând din totalitatea drumurilor publice si
drumurilor proprietate privată care deservesc diverse obiective la care are acces publicul,
- drumuri închise circulaţiei publice, constând din drumurile proprietate privată la care nu
are acces publicul.
DRUMURILE PUBLICE
Drumurile publice, din punct de vedere funcţional si administrativ-teritorial, se împart în:
- drumuri de interes naţional, care aparţin proprietăţii publice a statului si cuprind
drumurile naţionale, care asigură legătura capitalei ţării cu resedinţele de judeţ, cu obiective
de interes naţional, legătura între capitatele de judeţ, precum si legătura cu ţările vecine. Ele
fac parte din reţeaua drumurilor naţionale si sunt administrate de ministerul de resort prin
Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România (CNADNR):
- autostrăzi (indicativ A, în România), sunt căi rutiere destinate numai circulaţiei
autovehiculelor, care circulă în cele două sensuri pe căile unidirecţionale (fiecare având cel
puţin două benzi de circulaţie), separate de banda mediană. Pentru staţionarea accidentală a
autovehiculelor există benzi de staţionare. Accesul autovehiculelor pe autostradă se face
numai prin puncte special amenajate, iar intersecţia cu alte căi de comunicaţie se face
denivelat, pentru evitarea întretăierii fluxurilor de circulaţie. Localităţile sunt ocolite sau se
traversează denivelat;
- drumuri expres (indicativ DN, în România), sunt drumuri naţionale de mare viteză, la
care intersecţia cu alte căi de comunicaţie se face denivelat, fiind reglementată intersecţia la
nivel numai pentru viraje la dreapta;
- drumuri europene (indicativ DN+E, în România), sunt drumurile naţionale, care sunt
deschise traficului internaţional. Încadrarea în această categorie se face conform Acordului
European privind Marile Drumuri pentru Trafic internaţional, care obligă la asigurarea
caracteristicilor tehnice corespunzătoare acestui scop. Autostrăzile si drumurile expres sunt si
ele drumuri europene;
- drumuri naţionale principale (indicativ DN), sunt drumurile naţionale care fac legătura
între capitala ţării cu resedinţele de judeţ, fac legătura resedinţelor de judeţ între ele, precum
si cu principalele puncte de control de frontieră. Includerea în această categorie se face dacă
intensitatea medie zilnică anuală a traficului înregistrată la ultimul recensământ general de
trafic, a fost mai mare de 3.500 vehicule fizice;
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- drumuri naţionale secundare (indicativ DN), sunt toate celelalte drumuri naţionale, care
nu au fost incluse în categoriile menţionate, intensitatea medie zilnică anuală a traficului fiind
mai mică decât 3.500 vehicule fizice;
- drumuri de interes judeţean (DJ), care aparţin proprietăţii publice a judeţului si asigură
legătura între resedinţele de judeţ si municipiile si orasele din judeţ, cu resedinţele de
comune, cu obiectivele turistice, cu staţiunile balneoclimaterice, cu porturi si aeroporturi, cu
obiective importante pentru apărarea ţării;
- drumuri de interes local , care aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe
teritoriul căreia se află si cuprind:
- drumuri comunale (DC), care asigură legăturile între resedinţele de localităţi cu orasele
si satele componente, precum si a oraselor si satelor între ele;
- drumuri vicinale, care sunt drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la
limitele acestora, ele nefiind fragmentate de drum,
- străzi, care sunt drumuri publice din interiorul localităţilor urbane si rurale, indifferent
de denumire (stradă, bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, fundătură, uliţă etc), si sunt:
- în localităţi urbane:
- străzi de categoria I (magistrale), cu 6 benzi de circulaţie,
- străzi de categoria II (de legătură), cu 4 benzi de circulaţie,
- străzi de categoria III (colectoare), cu 2 benzi de circulaţie,
- străzi de categoria IV (de folosinţă locală), cu 1 singură bandă;
- în localităţi rurale:
- străzi principale,
- străzi secundare.
La racordarea drumurilor publice din afara localităţilor cu străzile se aplică principiul
conform căruia primele trebuie să se continue cu străzi de acelasi rang sau superior în
traversarea localităţilor (sunt interzise strangulările de trafic).
Drumurile naţionale care traversează municipii sunt administrate de primăriile
municipale, iar cele care traversează alte localităţi decât municipiile sunt administrate de
Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România.
Localitatea este străbătută de traseul mai multor drumuri clasate prin HG 540/2000
(privind încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice si drumurilor de utilitate
privată deschise circulaţiei publice) si/sau prin hotărâri ale consiliului local:
Drumurile clasate servesc în intravilan ca străzi principale.(majoritatea necesita lucrari de
intretinere sau modernizare)
În afară de drumurile de mai sus, pe teritoriul localităţii se mai află o serie de străzi
principale si secundare si de drumuri vicinale.
Circulaţia rutieră este satisfăcută actual si de perspectivă de actuala reţea de drumuri din
punct de vedere al densităţii, dar nu si al stării lor tehnice.
Pe plansele principale sunt trecute numerele drumurilor clasate si, la limita teritoriului
administrativ,direcţiile drumurilor clasate (capetele drumurilor de pe teritoriul judeţului
VÂLCEA), asa cum sunt ele definite în HG 540/2000.
Comuna este strabatuta de urmatarele drumuri clasificate:
• DJ 665
• DJ 676
• DC136
• DC137
- 20 -
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•
•
•

DC138
DC154
DC157

2.7. BILANT TERITORIAL. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE
Bilanţul teritorial, cu proporţia dintre suprafeţele ocupate de zonele funcţionale pe întreg
teritoriul administrativ al unităţii de bază, se întocmeste atât pentru teritoriul extravilan, cât
si pentru teritoriul intravilan.
Intravilanul existent se materializează în PUG prin preluare din datele OCPI VÂLCEA si a
PUG-ului vechi.
Conform teoriei în componenţa intravilanului existent, organizat pe zone de functiuni,
intră (sau mai precis ar trebui să intre) terenuri reprezentând:
- localitatea de resedinţă;
- localităţi componente sau localităţi aparţinătoare;
- unităţi economice izolate (industriale, agrozootehnice, de depozitare, extractive etc);
- unităţi de gospodărie comunală si de echipare tehnico-edilitară (platforme de
depozitare deseuri, puţuri de captare apă, gospodării de apă, staţii de transformare, staţii de
epurare etc);
- unităţi necesare pentru funcţionarea sistemelor hidroameliorative (staţii de pompare,
construcţii tehnice specifice etc);
- unităţi cu destinaţie specială;
- unităţi turistice si de agrement (hanuri, moteluri etc).
Unul din obiectivele de bază ale Planului urbanistic General, îl constituie organizarea
zonelor funcţionale în cadrul teritoriilor localităţilor, organizarea relaţiilor dintre acestea în
funcţie de folosinţa principală şi natura activităţilor dominante.
În prezent intravilanele localitaţilor componente prezintă zonificarea inclusă în cadrul
P.U.G. , fiind structurate conform tabelului următor :

DENUMIRE LOCALITATE
COMPONENTA
CERNA
MARIȚA
CORNET
IZVORU RECE
VAIDEENI
SAT VACANȚĂ URSULEȚU

INTRAVILAN
EXISTENT (ha)
66.84
80.52
50.36
145.39
306.00
107.87
756.98
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Bilanţul suprafeţelor zonelor funcţionale din teritoriul administrativ al localităţilor a fost
prezentat in cadrul capitolului "încadrarea în teritoriul administrativ al comunei".
Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale
Zona centrală şi alte funcţiuni de interes public, include în principal dotările importante
existente în localitatile componente, amplasate cu precădere în centrul localităţilor,
accesibile din toate direcţiile.
Suprafeţele ocupate sunt în funcţie de importanţa localităţi,în corelare cu necesităţile
populaţiei
Organizarea zonei centrale va avea în vedere constituirea unor ansambluri reprezentative
ale dotărilor de interes public şi a locuinţelor în funcţie de dezvoltarea acestor localităţi.
Zone de locuit şi funcţiuni complementare
Include în prezent locuinţe şi dotări de importanţă secundară, cu precădere cele din
sectorul particular, dispersate în cadrul intravilanelor şi care ocupă suprafeţe proporţionale
cu mărimea şi importanţa localităţilor. Fondul construit mai puţin valoros, atât în ce priveşte
valoarea arhitecturală cât şi materialele din care sunt executate construcţiile este format din
locuinţe individuale pe parcele individuale cu regim de înălţime predominant parter.
Se menţionează faptul că există în cadrul localitaţilor, o serie de gospodării părăsite
datorită exodului populaţiei în zonele urbane.
Din discuţiile cu reprezentanţii primăriei locale, a rezultat faptul că există solicitări pentru
extinderea intravilanelor localitaţilor, cu suprafeţe de teren necesare cu precădere pentru
construcţia de locuinţe.
Disfuncţionalităţlle zonei de locuit - străzi nemodernizate in totalitate, fond construit
învechit, lipsa echipamentului tehnico-edilitare, impun organizarea în perspectivă a unor
unităţi teritoriale echilibrate ce pot conduce la dezvoltarea armonioasă a zonelor de locuit
în baza Regulamentelor de urbanism.
Zona activităţilor economice
Principala funcțiune economică o constituie agricultura în sector privat și mai puțin în
sector de stat. Specific comunei este sectorul agricol
Silvicultura , fondul forestier se află în administrarea Ocolului Silvic VÂLCEA șI în sector
privat.
Inițiativa particulară se manifestă în toate domeniile – servicii, comerț, iar în sfera
producției se rezumă la ateliere de mică producție
Obiective de interes public

Proiectele de investitii pentru viitor sunt:
•
•
•
•

Modernizare străzi în Comuna VAIDEENI;
Realizare de alei pietonale şi şanţuri de scurgere a
apelor pluviale
raza comunei VAIDEENI;
Construire reţea de alimentare cu apă în Comuna VAIDEENI;
Construire sistem centralizat de canalizare în Comuna VAIDEENI;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducere gaze în Comuna VAIDEENI;
Modernizarea sistemului rutier şi lucrări de întreţinere şi igienizare a căilor de
acces;
Amenajare şi întreţinerea statiilor pentru călători şi înfiinţarea altor noi acolo unde
este cazul, pe teritoriul Comunei VAIDEENI;
Construirea, amenajarea şi dotarea unui centru de îngrijire pentru persoane în
vârstă;
Construire şi dotare sală de sport în Comuna VAIDEENI;
Construirea, amenajarea şi dotarea cu mobilier a unui centru After School;
Reabilitare şi dotare sediu - Primăria VAIDEENI;
Reparaţii, modernizarea şi reabilitarea clădirilor aflate în administrarea Consiliului
Local;
Reabilitarea şi dotarea Căminului Cultural din Comuna VAIDEENI;
Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare şi preşcolare şi reamenajare incintă
terenuri;
Achiziţionare şi instalare sistem de supraveghere audio-video în cadrul unităţilor
de învăţământ din comună;
Dotarea unităţilor şcolare cu mobilier şi aparatură IT;
Reabilitare, întreţinere şi promovare a monumentelor istorice locale - obiective
cultural - religioase;
Modernizarea reţelei de iluminat public prin instalarea de lămpi cu led;
Asigurarea independenţei energetice din surse regenerabile - panouri solare la
instituţiile publice din comuna VAIDEENI;
Campanii de conştientizare a locuitorilor privind colectarea selectivă a deşeurilor
menajere;
Înfiinţarea perdele de protecţie şi împădurirea terenurilor neproductive;
Achiziţionare maşină colectare deşeuri menajere;
Achiziţionare autograder;

Exista monumente ale naturii conform legislatiei in vigoare:
ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est
Din punct de vedere administrativ aria se află pe teritoriul a 2 judeţe, 96% din suprafaţă
fiind localizată în partea de nord-est a judeţului Gorj, restul de 4% în partea de vest a
judeţului Vâlcea. Teritoriul este în cea mai mare parte lipsit de localităţi cu excepţia celor
dispuse de-a lungul limitei sudice și a zonei Rânca. Situl Natura 2000 ROSCI0128 Nordul
Gorjului de Est este situat pe teritoriul administrativ al localităţilor Vaideeni din judeţul
Vâlcea și Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Crasna, Mușetești și Bumbești-Jiu din judeţul Gorj.
Din punct de vedere geografic, situl ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est este situat în Carpaţii
Meridionali, ocupând partea sudică a Munţilor Parâng şi partea de vest a munţilor Căpăţânii.
Amplasat într-un vast amfiteatru natural aproape nealterat, cu un ecart altitudinal de 2.319
m dezvoltat pe o distanţă transversală de sub 25 km, se situează în regiunile biogeografice
alpină și continentală, în ecoregiunea Carpaţilor Meridionali pe versantul sudic al sectorului
de vest al acestora, între interfluviul Olteţ-Cerna la răsărit, Parcul Naţional Defileul Jiului la
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apus și între cumpăna apelor la nord şi drumul submontan Apa Neagră – Bumbești –
Racoviţa, la sud.
Limitele sitului ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, sunt materializate cu marcaje realizate
printr-un pătrat de culoare verde cu marginile galbene.
Situl ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est se suprapune cu 5 arii naturale protejate declarate
prin Legea nr. 5/2000, și anume Peștera Muierii – Rezervație științifică, Peștera iedului –
Monument al naturii, Peștera Polovragi – Rezervație naturală, Pădurea Polovragi Rezervație
naturală, Cheile Oltețului – Rezervație naturală.
A fost desemnată sit de importanță comuniară pentru conservarea populaţiilor a 4 specii
de plante, 11 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 3 specii de pești, 2 specii de
nevertebrate şi 25 de habitate.

2.8. ZONE EXPUSE LA RISCURILE NATURALE
Aceste zone s-au inventariat prin grija consiliului judeţean VÂLCEA în cadrul unor lucrări
distincte, pe baza:
- cercetărilor de teren,
- studiilor geotehnice privind construibilitatea terenurilor si condiţiile de fundare,
- concluziilor studiilor de specialitate, întocmite în acest scop,
- detalierii macrozonării teritoriului ţării, cuprinsă într-o secţiune a PATN,
- informaţii de la localnici privind evoluţia fenomenelor, ritmicitatea si amploarea lor.

Conform hartilor de risc si hazard elaborate confrom DIRECTIVEI 2007/60/CE si realizate
de ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE exista astfel de zone in comuna VAIDEENI.
Aceastea au fost figurate pe plansa de reglementari cu ineterdictie de construire fara aviz
Apele Romane. Zonele de intersectie sunt minore si in general in zona raului Teslui. Cel mai
important obiectiv aflat in zona de inundabilitate este un teren de sport din nordul comunei
(CP1 in lista zonificarii functionale)
2.9. ECHIPAREA EDILITARA
2.9.1.
ALIMENTAREA CU APĂ
Comuna VAIDEENI dispune de reţea de alimentare cu apă potabilă.
2.1.
SURSA
Sursa Subterană -Cema
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- nr. puţuri : 2 -punct Saroste
- capacitate totala instalata : 46.8 mc/ora 9 l/s
- capacitate exploatata:
1.8mc/ora
0.5 l/s
Sursa de suprafaţă - pr. Luncavăţ (sat Vaideeni)
- capacitate totala instalata : 44.6 mc/ora 12.4 l/s
- capacitate exploatata :
8.5
mc/ora
2.4
l/s
Sursa de suprafaţa - pr. Recea (sat Valea Plopilor )
- capacitate totala instalata : 19
mc/ora 5.3 l/s
- capacitate exploatata :
5.5
mc/ora 1.5 l/s
2.2.
STATIE DE TRATARE 2.2.1.STAP Vaideeni
• Amplasare :Dealu Mare
• PIF : anul 1996
• Operaţiuni tehnologice:
Decantare, Filtrarelenta ,Clorinare,
Inmagazinare
• Capacitate instalata : 44.6 mc/ora 12.4 l/s 2.2.2.ST AP Izvora Rece
• Amplasare :Bradatel
• PIF: anul 1996
• Operaţiuni tehnologice:
Decantare, Filtrarelenta ,Clorinare,
Inmagazinare
• Capacitate instalata 19 mc/ora 5.3 l/s
2.2.3.STAP Cerna
• Amplasare : Cerna,punct Saroste
• PIF : anul 2006
• Operaţiuni tehnologice: clorinare, pompare
• Capacitate instalata 9 l/s

2.3. RETELE DE TRANSPORT + ADUCTIUNE

Nr.
crt.

Dn conducta Lungime
mm
m
Otel

1

159

6750

675
C

2

125

296

0

3.

219

11750

1175
'
rOTAL
18796 1850
'
2.4. [NMAGAZINARE
Nr.
Tip rezervor
Capacitate
crt.
rezervor
mc
1
500
suprateran
2
300
suprateran
3
400
suprateran

Material conducta
Fonta PE
Azboci Alte
ment
mat.
0
-

296

-

-

-

0

-

-

296
PIF
anul
1996
1996
2005
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Periodicitatea
igienizării
nr.zile
170
170
200

PIF Obs.
anul
1996 Ad.apa
Potabila
Izvoru Rece
2005 Ad.apa
potabila Cema
1996 Ad.apa
potabila Vaideeni

Amplasare
Vaideeni
Izvoru Rece
Cema
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Nr.
crt.

2.5. RETELE DE DISTRIBUTIE
Dn Lungim
Mal ;erial conducta
mm
m
Otel
Fonta PEHD Azboc Alt 0-5
i
e
1
80-200
18750 18750
0
Vaideeni
2
13380 13380
0
80-200
Izvorul
3
16551 0
16551
60-160
Marita,
TOTAL
48681 32130
16551
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vechime ani
5 - 1 5 1530
18750

Peste
30

-

-

13380

-

-

16551

-

-

48681

2.6. STATII DE POMPARE - REPOMPARE
• Nr. statii pompare/repompare : 1/7
• Putere totala instalata : 22/16 kw
• Capacitate totala ; 41 mc/h /11.3 mc/h
• Presiuni de lucru ; 5-6 bar
• Nr. statii ridicare presiune (hidrofor) - statii repompare: 7
• Capacitate totala : 23.8 mc/h 6.62 l/s

RETELE DE TRANSPORT + ADUCTIUNE

Nr.
crt.

Dn conducta Lungime
mm
m
Otel

1

159

6750

675
C

2

125

296

0

3.

219

11750

1175
'
TOTAL
18796 1850
'
2.4. [NMAGAZINARE
Nr.
Tip rezervor
Capacitate
crt.
rezervor
mc
1
500
suprateran
2
300
suprateran
3
400
suprateran

2.9.2.

Material conducta
Fonta PE
Azboci Alte
ment
mat.
0
-

296

-

-

-

0

-

-

296
PIF
anul
1996
1996
2005

CANALIZARE
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170
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200

PIF Obs.
anul
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Potabila
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2005 Ad.apa
potabila Cema
1996 Ad.apa
potabila Vaideeni
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Vaideeni
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În acest moment, comuna VAIDEENI dispune de reţea de canalizare în sistem centralizat,
care să asigure colectarea apelor uzate, inclusiv epurarea lor.
3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE : unitar
3.2. CANALE COLECTOARE:
• Diametre : 250 mm
• Materiale : PVC
• Lungime totala (km ): 3.091
3.3. STATII POMPARE
• Nr. statii : 1
• Putere electrica instalata : - kw
• Debit 14.4 mc/h ; 4 l/s
3.4. REŢELE CANALIZARE
Menajer min max

•
•
•
•
•

Diametre : 250
Materiale :PVC
Lungime totala ( k m ) : 2.463
Nr. cămine record (buc):20
Nr. cămine control/vizitare (buc): 120

3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE
• Capacitatea instalata: 23.58 mc/h; 6.55 l/s
• Capacitate in exploatare: 4.7 mc/h; 1.3 l/s
3.6. LABORATOR APE UZATE
• Nr. laboratoare:• Nr. analize efectuate: conform program de monitorizare
Monitorizarea de control a calitatii apei uzate este realizata de către Laboratorul Epurarea Ape Uzate
de la SE AU Rm. Vâlcea .

1. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE Total
apartamente existente in localitate : 1486 gospodării
• Program de furnizare apa potabila: 24 ore/zi
• Număr total salariaţi ai organizaţiei :885
• Număr total salariaţi pentru prestarea serviciului: 9
• Număr de contracte incheiate
SE Vaideeni
Agenţi economici
Instituţii
Persoane fizice
Asociaţii

1298.00
19.00
6.00
1273.00
0.00

17.00
1.00
1.00
15.00
0.00

2.9.3. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Gospodariile, institutiile si societatile comerciale sunt racordate in procent de 100% la
reteaua de distributie a energiei electrice.
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Alimentarea cu energie electrica a comunei se face cu o retea de distributie de medie
tensiune (LEA 20 KV), care vine din reteaua de 110 KV.
Reteaua de joasa tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici si iluminatului
public, este racordata la posturi de tip aerian. Retelele electrice sunt pe stalpi din beton
precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizeaza cu lampi cu vapori de mercur.
Rețeaua electrică de joasă tensiune a comunei VAIDEENI se alimentează din posturi de
transformare aeriene de tip rural.
Electrificarea satelor din comuna VAIDEENI a fost realizată la sfârşitul procesului de
colectivizare - 1958.
Lungimea actală a reţelei de electricitate din comuna Farcaşele este de aproximativ 31
km. Gradul de acoperire a teritoriului comunei Farcaşele cu instalaţia electrică este de 100%
şi nu există zone neelectrificate la nivel local.
Reţeaua de iluminat public, acoperă întreg teritoriul comunei. Reţeaua locală de
alimentare cu energie electrică şi reţeaua de iluminat public dispun de opt transformatoare,
căte două în fiecare sat component.
Reţelele electrice de joasă tensiune care alimentează consumatorii casnici, industriali sau
obiectivele publice sunt amplasate de-a lungul străzilor, în traseu aerian, comun cu iluminatul
public telefonie şi televiziune prin cablu (unde este cazul).
Este necesară modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public pe străzile principale,
amplificarea puterii instalate a unor posturi de transformare necorespunzătoare şi înlocuirea
anumitor tronsoane de reţea învechite.
Pentru obiective mari, propuse în afara localităţilor, este necesară extinderea reţelei de
medie tensiune şi realizarea unor posturi de transformare noi.
Alimentarea cu energie electrică şi iluminatul public sunt asigurate de CEZ România S.A.
2.9.4. TELECOMUNICATII
Infrastructura de telecomunicatii din comuna VAIDEENI este bine dezvoltata. In ultimii 5
ani domeniul telecomunicatiilor a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare, aspect care se
datoreaza in principal aparitiei si promovarii unor produse si servicii noi si a diversificarii celor
existente. Cea mai mare rata de dezvoltare s-a inregistrat in domeniul serviciilor de internet si
al telefoniei mobile. Cu toate acestea, potentialul in domeniul telecomunicatiilor este inca
departe de a fi epuizat.
- Telefonie fixa – comuna VAIDEENI dispune de telefonie fixă, aceasta fiin folosită de
cetăţenii comunei. În perimetrul localitatii nu sunt instalatii subterane si nici instalatii de
interes interjudetean. Reteaua de telefonie fixa este pozata pe stîlpii de iluminat stradali.
Disfunctionalitatea principala consta în imposibilitatea satisfacerii cerintelor de instalare de
noi posturi telefonice. Pentru pozarea retelei se mai întâlnesc si stâlpi de lemn, în special pe
strazile laterale. Unele portiuni ale retelei necesita înlocuirea conductorilor datorita vechimii
si uzurii acestora.
- TV - locuitorii comunei VAIDEENI sunt racordati la retele de distributie de televiziune
prin cablu care deserveşte cetăţenii abonati de pe raza comunei.
- Internet –gospodariile dispun de acces la internet, acesta fiind disponibil pentru 10%.
- Telefonie mobila - exista acoperire datorita instalarii de turnuri si antene pentru toti
furnizorii de telefonie mobila. 80% din locuitorii comunei o folosesc.
2.9.5. ALIMENTARE CU CĂLDURĂ
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Locuitorii comunei folosesc pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde menajere
sistemele locale cu sobe pe combustibil solid (lemne şi cărbuni), combustibil lichid şi, într-o
mică măsură, GPL. În prezent există tendinţa ca, la noile clădiri, să se monteze instalaţii de
încălzire centrală cu cazane funcţionând pe unul dintre aceste tipuri de combustibil.
Utilizarea combustibilului solid, se face, ca şi până acum, în sobe clasice de teracotă cu
acumulare de căldură, precum şi în alte surse de energie termică, dintre care unele cu
randament ridicat fiind cazanele care funcţionează pe principiul gazeificării lemnului.
Pentru încălzirea locuinţelor şi a tuturor celorlalte obiective - instituţii publice şi servicii,
agenţii economici din teritoriul localităţilor, în sezonul rece, pentru prepararea apei calde
menajeră, preparare hrană sau pentru diverse nevoi tehnologice, energia termică necesară se
produce prin utilizarea următoarelor echipamente :
> centrale termice individuale pe bază de combustibil solid sau lichid ;
> sobe de încălzit sau aragaze pentru preparare hrană, pe baza de combustibil solid,
lichid sau gaz lichefiat (butelii) ;
> diferite echipamente ce utilizează energia electrică;

2.9.6.

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Comuna VAIDEENI nu dispune de reţea de distribuţie gaze naturale. În acest moment,
există studii de fezabilitate pentru un proiect ce prevede înfiinţarea reţelei de distribuţie gaze
naturale.
Aceasta facilitate este importantă atât pentru consumatorii casnici, cât şi pentru
necesităţile tehnologice ale unor obiective economice, agricole sau industriale ce se doresc a
se dezvolta în viitor pe teritoriul comunei.
Este recomandabil ca alimentarea cu gaze naturale să fie cuplată cu alte surse de energie
termică, în special surse de energie regenerabilă - energia solară, eoliană, biomasa - prin
montarea în paralel a unor sisteme hibride, atât pentru economisirea combustibililor fosili,
cât şi pentru reducerea emisiilor de gaze nocive.
2.9.7.

GOSPODĂRIA COMUNALĂ

Pe teritoriul comunei VAIDEENI se asigură locuitorilor servicii de gestionare a deşeurilor
menajere, în sistem local. Transportul deşeurilor menajere este asigurat de autorităţile locale
de la punctele de colectare, la platformele amenajate.
Pentru cimitire s-a instituit o zona de protectie sanitara de 200 m

2.10 DISFUNCŢIONALITAŢI
Necesitatea protejării unor zone, monumente - aceste zone au fost puse în evidentă în
cadrul planşelor P.U.G.
Probleme privind starea gospodăriilor,locuinţelor şi dotărilor .
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Din analiza efectuată asupra situaţiei existente se constată că numărul de gospodării
raportat la numărul de locuinţe reflectă faptul că există locuinţe părăsite la nivelul
localităţilor, ca urmare a exodului populaţiei în zonele urbane.
Starea acestora este satisfăcătoare în general, existând totodată şi locuinţe în stare rea
sau nesatisfăcătoare.
Gradul de dotare privind existenţa obiectivelor de utilitate publică este în general
satisfăcătoare, acoperind necesarul actual.
Se menţionează starea fizică precară a unor obiective de utilitate publică ce necesită
reparaţii.
Totodată trebuie amintit un alt aspect, legat de structura populaţiei pe grupe de vârstă
relevând îmbătrânirea populaţiei în satele comunei.
Aspecte legate de raportul dintre gradul de echipare tehnico-edilitară şi necesităţile
populaţiei
Gradul de echipare tehnico-edilitară la nivelul satelor componente este scăzut,
necesităţile fiind îndreptate către asigurarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă,
canal si gaze..
Situaţia circulaţiei rutiere în teritoriul intravilan al localităţilor prezintă aspecte critice
legate de faptul că traseele sunt nemodernizate.
În intravilanele localităţilor este necesară ierarhizarea căilor de acces, prin crearea unor
inele principale de circulaţie, ca şi modernizarea drumurilor existente (elemente geometrice,
pante, curbe).
Se va da o atenţie deosebită amenajării intersecţiilor dintre drumul judeţean şi sistemul
de circulaţie local, organizând circulaţia locală în mod judicios.
Lipsa sistemelor de irigaţii.
- Aspecte legate în general de perioada de tranziţie la economia de piaţă, cu implicaţii
directe în reorganizarea activităţilor agricole.
Probleme sociale legate implicit de activităţi economice
- Structura pe grupe de vârstă a populaţiei relevă un procent ridicat de locuitori peste
vârsta medie, din forţa de muncă este în deficit.
- Structura pe vârste a populaţiei ocupate în agricultură în corelare cu gradul scăzut de
exploatare mecanică a terenurilor agricole, relevă deficitul de forţe de muncă în raport cu
necesităţile.
- Posibilitatea antrenării în activităţi economice la nivel de comună - deci activităţi
agricole în special - a personalului disponibllizat din activităţile industriale din mediul urban,
cu domiciliul în comună.
Aceasta rămâne o opţiune a populaţiei, dar există posibilitatea de a deveni o necesitate.

2.11. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI
Discuţiile purtate de proiectant la nivelul primăriei, au relevat ca necesitate, constituind în
acelaşi timp şi opţiunea locuitorilor comunei, introducerea în intravilan a unor terenuri
agricole atribuite acestora, pentru a fi valorificate prin construirea de locuinţe.
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Dat fiind faptul că din analiza efectuată a rezultat existenta unor locuinţe părăsite, cu
statut de proprietate incert, a apărut necesitatea construirii de locuinţe noi şi construcţii
anexe.

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ
3.1. Studii de fundamentare
În prezent sunt elaborate urmatoarele studii de fundamentare pentru organizarea
urbanistică şi amenajarea teritoriului administrativ al comunei:
• actualizarea suportului topographic
• conditii geotehnice si hidrogeologice
• studiu istoric
• studiu cultura – analiza fondului construit existent
• studiu OSPA
• studiu de de mediu
• studiu retele edilitare – situatie existenta si propuneri de extindere.
• strategia de dezvoltarre a comunei
Sinteza si concluziile studiilor au fost incluse in memoriul general.

3.2. Evoluţia posibilă, priorităţi
Cadrul natural, condiţiile geografice şi pedo-climatice ca şi situarea în teritoriu sunt
premize ale dezvoltarii în perspectivă a comunei, în baza economiei cu caracter predominant
agricol.
Încadrarea în reţeaua de localităţi a judeţului VÂLCEA , asigurarea legăturilor cu
localităţile acestuia prin intermediul căilor de comunicaţie rutieră existentă, constituie
premize ale dezvoltarii comunei în perspectiva relaţiilor intercomunale şi implicit
interjudeţene.
Gradul de dotare cu obiective publice de interes periodic şi ocazional a satului reşedinţă
de comună, îi conferă acestuia posibilitatea dezvoltarii.
Prevederi ale Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional:
- nu sunt prevăzute măsuri speciale,
Prevederi ale Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean:
Priorităţile de intervenţie:
- stoparea declinului socio-economic prin relansarea si dezvoltarea activităţilor
economice, a îmbunătăţirii nivelului de dotare si echipare a teritoriului si localităţilor, înlesniri
fiscale si politici protecţioniste specifice zonelor rurale cu dificultăţi.
Obiectivele de utilitate publică necesare prioritar:
- executarea reţelelor de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare a apelor uzate
menajere si a reţelei de gaze naturale,
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- modernizări de drumuri judeţene si comunale.
Obiectivele noi se pot fundamenta pe baza PUG aprobat prin utilizarea fondurilor proprii,
în cadrul documentaţiilor privind solicitarea de fonduri de la bugetul statului, din programul
de dezvoltare regională sau de la Uniunea Europeană.
3.3. Îmbunătăţirea relaţiilor în teritoriu
În lipsa unor Planuri de amenajare teritorială au fost luate în consideraţie şi incluse în
prezentul proiect, elementele din Studiul reţelei de localităţi a judeţului VÂLCEA.
Astfel, sunt preconizate dezvoltari ale intravilanelor însoţite de restrângeri ale unor
incinte economice, stabilirea ordinului de mărime şi importanţei zonelor "funcţionale,
echiparea tehnico-edilitară şi terenurile necesare gospodăriilor de apă, ori a platformelor de
depozitare a resturilor menajere din gospodării şi unităţi economice, organizarea circulaţiei
rutiere şi stabilirea perimetrelor de interes istoric sau arhitectural.
Trupurile localităţii vor fi prezentate în capitolele următoare.
Se menţionează faptul că teritoriul administrativ al comunei nu a suferit modificări, modul
de folosinţă al acestuia fiind prezentat în cadrul capitolului "încadrarea în teritoriul
administrativ al comunei".
Relaţiile economice şi teritoriale ale comunei se manifestă în special în raport cu Caracal
Conform prevederilor si propunerilor din planurile de amenajare a teritoriului (judeţean si
naţional), pentru optimizarea relaţiilor în teritoriu se prevăd sau nu:
- nu se prevede înfiinţarea de noi artere de comunicaţii judeţene; reţeaua de drumuri
comunale si stradale trebuie supusă unui proces de modernizare a suprafeţei de rulare
(balastare, sanţuri de scurgere, accese la gospodării, etc);
- mutaţii intervenite în folosinţa terenurilor:
- fărâmiţarea terenurilor agricole care îngreunează execuţia mecanizată a lucrărilor
agricole; cu sprijin financiar european se implementează un proiect prin care se încearcă
comas area terenurilor, cel puţin în cadrul unei proprietăţi, proiect în urs de realizare;
- reducerea semnificativă a suprafeţelor destinate livezilor;
- lucrări majore prevăzute/propuse în teritoriu:
- conform PATJ, în zonele subcarpatice si depresionale sunt necesare lucrări de
combatere si prevenire a alunecărilor de teren si combaterea eroziunii de suprafaţă pe
versanţi;
- deplasări pentru muncă: transportul de persoane este asigurat de firme private;
- dezvoltarea în teritoriu a echipării edilitare:
- sistem de alimentare cu apă,
- reţea de canalizare cu staţie de epurare,
- balastarea drumurilor comunale si a străzilor
3.4. Dezvoltarea activităţilor economice
3.4.1.
Activităţi industriale, depozitare şi de construcţii
Activităţile industriale ce se desfăşoară în comună sunt legate de : debitare si prelucrare a
materialului lemnos, brutarie, prelucarea lemnului, colectarea fructelor.
Pe baza producţiei agricole, în scopul valorificării superioare a produselor pot apare la
nivel de comună, unităţi ale industriei mici iniţiate cu precădere de întreprinzători particulari,
în acest sens existând disponibilităţi de teren în principal în zonele economice menţinute.
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Asigurarea cu utilităţi a acestora va putea fi rentabilă prin cooperarea acestora la
realizarea echipării tehnico-edilitare.
Din datele deţinute în prezent, nu rezultă solicitări în sensul dezvoltarii industriale, dar
trebuie menţionat faptul că o astfel de eventualitate ar conduce la crearea de noi locuri de
muncă pentru populaţie.
3.4.2.
Agricultura
Teritoriul administrativ al comunei VAIDEENI se încadrează din punct de vedere al zonării
producţiei agricole şi creşterea animalelor.
Se menţionează şi posibilitatea dezvoltarii economice în baza activităţilor piscicole.
De asemenea în funcţie de potenţialul economic al comunei, se preconizează dezvoltarea
activităţilor de cultivare a plantelor cerealiere, în perspectivă revigorarea sectorului
zootehnic.
Desfacerea produselor agricole se va realiza în sistemul pieţei libere.
3.4.3.
Dezvoltarea activităţilor turistice şi de agrement
Având în vedere potenţialul peisagistic al zonei, relieful, potentialul cultural al zonei, se
pot atrage turisti in turismul rural.
Comuna este favorizată cu potenţial turitic şi de agrement ridicat: potentialul turistic,
fondul de floră şi faună, calitatea peisagistică, existenţa unor monumente istorice ar putea fi
exploatate din punct de vedere touristic astfel:
Crearea infrastructurii turistice (structuri turistice de cazare, de alimentaţie publică, de
agrement);
Păstrarea şi reabilitarea locuinţelor şi monumentelor vechi ale comunei pentru
evidenţierea stilului arhitectural tradiţional al zonei;
Potenţial de dezvoltare a agroturismului şi turismului religios;
Existenţa programelor de finanţare ale Uniunii Europene privind dezvoltarea turismului;

3.4.4.
Alte activităţi
Propunerile locale nu prezintă importanţă majoră cum ar fi amplasarea unor obiective ce
ar necesita suprafeţe de teren, ori intervenţii în sistemul circulaţiei rutiere ce ar presupune
organizarea de şantier. Aceste propuneri vizează intervenţii în ce interesează zonele
funcţionale şi echiparea tehnico-edilitară.

3.5. Evoluţia populaţiei, elemente demografice şi sociale
3.5.1. Estimarea evoluţiei populaţiei
În ultimii ani, datorită declinului economic, a profundelor modificări şi implicări socialeconomice (deteriorarea nivelului de trai în special) s-a înregistrat scăderea continuă a
populaţiei în general în mediul rural, determinat de scăderea natalităţii ca urmare a legalizării
întreruperilor de sarcină, a creşterii ratei mortalităţii şi a creşterii ponderii grupei de vârstă de
60 ani şi neste (peste 33%).
De aceea, preliminările făcute asupra evoluţiei populaţiei au avut la bază principiile
politicii demografice de stimulare a creşterii naturale a populaţiei şl de utilizare cât mai
completă a resurselor de muncă la nivel de comună.
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- diminuarea migraţiei sat-oraş şi menţinerea unor structuri demografice echilibrate
prin creşterea ponderii tineretului în cadrul localităţilor componente, fapt ce va determina
creşterea indicelui de natalitate şl respectiv a sporului natural;
- creşterea gradului de dotare şi echipare a localităţilor rurale, realizarea unor condiţii
de viată şi muncă optime, comparativ cu cele din mediul urban.
Ţinând seama de cele enunţate mai sus şi având în vedere situaţia actuală de trecere la
economia de piaţă, când nu pot fi stabilite în mod cert locurile de muncă pe societăţi
economice, social-culturale, comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, în curs de formare,
s-a estimat pentru anul 2012 creşterea cu precădere a ponderii sectorului terţiar (servicii
către populaţie) şi a sectorului secundar (în special unităţi mici şi mijlocii industriale de
prelucrare şi valorificare a produselor agricole).
Considerând ponderea populaţiei ocupate în se va prezenta în tabelul următor, în mod
orientativ, structura pe secotare de activitate la nivel de comună.

3.6. Organizarea circulaţiilor şi a transporturilor
3.6.1. Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun
Disfuncţionalităţile prezentate în cadrul analizei situaţiei existente privind intersecţiile DJ
646B şi cu traseele drumurilor locale sau comunale neamenajate au condus la următoarele
propuneri :
- amenajarea intersecţiilor între circulaţia locală şi traseele drumurilor
Circulaţia locală
Organizarea circulaţiei locale se referă atât la ierarhizarea circulaţiei, cât şi la
modernizarea suprafeţelor carosabile.
Astfel, pe trasee existente s-a urmărit organizarea unor inele de circulaţie principală care
să asigure atât legătura cu drumul judeţean, cât şi accesele carosabile în zonele funcţionale.
Intersectarea între circulaţia locală şi cea intercomunală, se va realiza numai la nivelul
inelelor de circulaţie principală, urmând ca intersecţiile respective să fie amenajate.
Propunerile de reglementări prezintă profile transversale ale străzilor în funcţie de
categoria de importanţă, incluzând gabaritele suprafeţelor carosabile şi pietonale(trotuare).
Spaţiile rezervate pentru parcaje, vor fi situate în zonele centrale ale localităţilor şi în zona
activităţilor sportive, considerându-se că aceste zone vor deveni oeriodic puncte de
aglomerări de trafic.
Pentru unităţile economice spaţiile pentru parcaje, vor fi asigurate în incintele acestora.
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Profile propuse:
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3.7. ZONIFICARE FUNCŢIONALA, STABILIREA INTRAVILANULUI
Bilanţurile teritoriale ale teritoriilor intravilane propuse, comparativ pentru satele
componente ale comunei.

DENUMIRE LOCALITATE
COMPONENTA
CERNA
MARIȚA
CORNET
IZVORU RECE
VAIDEENI
SAT VACANȚĂ URSULEȚU

INTRAVILAN
PROPUS (ha)
66.84
80.16
50.44
145.67
306.00
298.04
947.15

Pentru marcarea difereţelor între suprafeţele cuprinse în intravilanele existente şi cele
cuprinse în intravilanele propuse, menţionăm că :
- în planşele referitoare la situaţia existentă s-au evidenţiat perimetrul OCPI şi
perimetrul aprobat de Consiliul Judeţean;
- în planşele referitoare la reglementări s-a evidenţiat intravilanul propus
Introducerile în intravilanele existente au fost conforme cu opţiunile locuitorilor comunei
şi cu propunerile prezentului Plan urbanistic.
3.7.2.
Interdicţii temporare de construire
În intravilanele propuse nu exista restricţii temporare de construire

3.7.3.
Interdicţii definitive de construire
În intravilanele propuse nu exista restricţii definitive de construire
3.7.4.
Zonificare funcţională
Zona de parcuri, recreere şi sport
Prin Planul Urbanistic se propune amenajarea ca zonă verde, ogaşele şi văile torentelo.
De asemenea, planul urbanistic mai propune amenajarea mai multor zone de agreement,
evidentiate in plansele 3
Toate aceste zone necesită întocmirea unor documentaţii specifice pentru punerea în
valoare în vederea utilizării lor atât de locuitorii comunei, cât şi de vizitatorii ocazionali.
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3.8. REABILITAREA, PROTECŢIA SI CONSERVAREA MEDIULUI
În cadrul intravilanului propus, s-au definit zonele protejate din jurul bisericilormonument de arhitectură.
Aceste zone necesită a fi protejate atât prin lucrări de restaurare, reparaţii sau întreţinere
cât şi prin crearea unui cadru corespunzător.
3.9. MASURI DE PROTECŢIE A ZONELOR DIN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR EXPUSE LA
RISCURILE NATURALE
Planul urbanistic propune :
- lucrări de regularizare, adâncire, decolmatare a albiilor afluenţilor sau torenţilor care
străbat teritoriile intravilane ale satelor componente;
- plantarea versantilor - care pot da fenomenul de alunecare, de degradare a terenului;
- drenarea izvoarelor de coastă;
- realizarea lucrărilor de susţinere, de ranforsare pentru drumurile care trec prin zonă;
3.10.
FONDUL LOCUIBIL ŞI ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A ZONEI DE LOCUIT
Analiza situaţiei existente a fondului locuibil corelată cu estimarea populaţiei în
perspectivă conduce la stabilirea necesarului total de gospodării şi locuinţe :
Pentru unităţile teritoriale de referinţă ale zonelor de locuit s-au avut în vedere situaţia
existentă : regimul mediu de înălţime, suprafeţele mari de terenuri ce urmează a fi introduse
în intravilan şi pentru care se vor elabora documentaţii de urbanism, în scopul construirii de
locuinţe.
Astfel s-au stabilit P.O.T. şi C.U.T. propuse, potrivit gradului de ocupare în perspectivă.
Pe unităţile teritoriale de referinţă în cadrul zonei de locuit, s-a procedat la efectuarea
unei medii P.O.T. şi C.U.T. prin luarea în calcul a suprafeţelor de teren ocupat de construcţii
de locuinţe existente şi proporţional a supra#feţelor de teren neocupat în prezent.
Destinaţia terenurilor
În intravilanele propuse suprafeţele deteren sunt organizate pe zone funcţionale
prezentate în capitolele anterioare.
a) Interdicţii temporare şi definitive de construire
În intravilanele propuse au fost instituite restricţii temporare de construire pentru zonele
care necesită Studii de aprofundare referitoare la organizarea zonelor funcţionale ori
amenajări privind echiparea teritorială. De asemenea, sunt evidenţiate zonele cu interdicţii
definitive de construire în culoarele de protecţie al LEA 20 KV.
Suprafeţele de teren aferente zonelor protejate cu valoare istorică, peisagistică, ori
protejate sanitar, au fost determinate potrivit reglementăarilor în vigoare.
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3.10. DEZVOLATAREA ECHIPARII EDILTARE
În funcţie de concluziile analizei situaţiei existente si de necesităţile calculate se propun
următoarele categorii de lucrări:
Gospodărirea apelor
- lucrări hidrotehnice propuse pe teritoriul ce face obiectul prezentului PUG:
- elaborarea unui proiect de exploatare a resurselor de balast care să protejeze terenurile
agricole adiacente si construcţiile civile riverane drumurilor de exploatare;

Sistemului de alimentare cu apa propus
Se propune extinderea sistemului de apa la nivelul intregii localitati

Sistemul de canalizare propus)
Se propune extinderea sistemului de canalizare la nivelul intregii localitati

Alimentare cu energie electrică
a) Propuneri privind asigurarea necesarului de consum electric
Actualele capacităţi ale posturilor de transformare si ale reţelelor electrice de joasă
tensiune existente pe teritoriul comunei VAIDEENI pot prelua în condiţii foarte bune
consumatorii noi ce vor apărea în condiţii normale.
b) Propuneri privind extinderi sau devieri de linii electrice: Nu sunt necesare.
c) Propuneri de construire de noi staţii de transformare sau posturi de transformare. Nu
sunt necesare.
Telefonie
a) Propuneri pentru extinderea liniilor de telecomunicaţii: nu este cazul
b) Propuneri pentru noi amplasamente de oficii postale, centrale telefonice, relee - nu
este cazul.
Televiziune prin cablu
- extinderea furnizării de semnal în funcţie de cerere.
Alimentare cu căldură
În viitorul apropiat nu se trece la alt sistem de alimentare cu căldură a localităţii.
Singura direcţie ce se poate urmări, atât prin autorizaţiile de construire, cât si prin diferite
mijloace de informare, este pentru:
- soluţii mai economice de încălzire locală a locuinţelor, instituţiilor publice, unităţilor
productive cu acelasi combustibil (solid sau lichid),
- construcţii noi după sisteme cu pierderi mici de căldură,
- reabilitare termică a construcţiilor existente pentru a mări rezistenţa termică a acestora,
- schimbări ale sistemului de încălzire, pe măsură ce se poate acest lucru (prin introducerea
- 38 -

MEMORIU GENERAL - Comuna Vaideeni

gazelor naturale în localitate, prin apariţia unor centrale termice pe orice tip de combustibili
mai performante, asocieri de gospodării pentru sisteme multifamiliale).
Alimentare cu gaze naturale
a) Propuneri privind asigurarea necesarului de alimentare cu gaze naturale corespunzător
dezvoltarii urbanistice propuse:
- alimentarea cu gaze naturale a comunei aprobată poate asigura necesarul de gaze
pentru întreaga localitate;
- având în vedere că reţeaua a fost dimensionată să suporte o dezvoltare normală a
localităţii pe 20 de ani (locuinţe, instituţii si spaţii de producţie), pentru VAIDEENI se propun:
- reţea de joasă presiune din ţeavă de PEHD, având în vedere avantajele noilor tehnologii
si materiale apărute între timp în domeniu, de-a lungul principalelor căi de circulaţie;
- cresterea cotei alocate unei familii pentru încălzire, preparare apă caldă si hrană la
nivelul rezultat din calculele termotehnice.
b) Procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentării CU gaze naturale:
- obţinerea de fonduri, din orice sursă: bugetul central, bugetul local, de la societatea de
distribuţie a gazelor naturale, de la un concesionar al prestării, din contribuţia beneficiarilor, alegerea unui constructor autorizat (sau continuarea lucrărilor cu primii constructori, dacă nu
se modifică prevederile contractelor).
Gospodărie comunală, cimitire
a) Sortarea, evacuarea, depozitarea si tratarea deseurilor menajere:
Comuna VAIDEENI face parte din SISTEMUL INTEGRAT DE COLECTARE SI DEPOZITARE
TEMPORARĂ A DESEURILOR ÎN COMUNA VAIDEENI în cadrul Programului PHARE 2006
Coeziune economică si Socială "Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului
public în sectoarele prioritare de mediu", potrivit Contractului de parteneriat.
- deseurile se vor colecta în containere proprii în fiecare gospodărie, sau pe mai multe
gospodării în containere colective,
- în comună se vor amenaja câteva platforme cu pubele, unde se va colecta gunoiul
stradal,
- deseurile se vor transporta apoi la statie.
b) Construcţii si amenajări specifice:
- sistem de colectare si transport zonal.

3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
•
•
•
•
•

Modernizare străzi în Comuna VAIDEENI;
Realizare de alei pietonale şi şanţuri de scurgere a
apelor pluviale
raza comunei VAIDEENI;
Extindere reţea de alimentare cu apă în Comuna VAIDEENI;
Extindere sistem centralizat de canalizare în Comuna VAIDEENI;
Introducere gaze în Comuna VAIDEENI;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modernizarea sistemului rutier şi lucrări de întreţinere şi igienizare a căilor de
acces;
Amenajare şi întreţinerea statiilor pentru călători şi înfiinţarea altor noi acolo unde
este cazul, pe teritoriul Comunei VAIDEENI;
Construirea, amenajarea şi dotarea unui centru de îngrijire pentru persoane în
vârstă;
Construire şi dotare sală de sport în Comuna VAIDEENI;
Construirea, amenajarea şi dotarea cu mobilier a unui centru After School;
Reabilitare şi dotare sediu - Primăria VAIDEENI;
Reparaţii, modernizarea şi reabilitarea clădirilor aflate în administrarea Consiliului
Local;
Reabilitarea şi dotarea Căminului Cultural din Comuna VAIDEENI;
Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare şi preşcolare şi reamenajare incintă
terenuri;
Achiziţionare şi instalare sistem de supraveghere audio-video în cadrul unităţilor
de învăţământ din comună;
Dotarea unităţilor şcolare cu mobilier şi aparatură IT;
Reabilitare, întreţinere şi promovare a monumentelor istorice locale - obiective
cultural - religioase;
Modernizarea reţelei de iluminat public prin instalarea de lămpi cu led;
Asigurarea independenţei energetice din surse regenerabile - panouri solare la
instituţiile publice din comuna VAIDEENI;
Campanii de conştientizare a locuitorilor privind colectarea selectivă a deşeurilor
menajere;
Înfiinţarea perdele de protecţie şi împădurirea terenurilor neproductive;
Achiziţionare maşină colectare deşeuri menajere;
Achiziţionare autograder;
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3.12. CONCLUZII
Aşezarea geografică, situarea în teritoriu, legăturile cu comunele din judeţ şi condiţiile
geoclimatice sunt premise favorabile dezvoltarii în perspectivă a comunei VAIDEENI în baza
economiei predominant agricole.
Asigurarea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în baza Legii Fondului-Funciar,
prin punerea în posesia cetăţenilor a parcelelor de teren agricol, crează premise noi, de
dezvoltare a sectorului particular în economia agricolă.
Planul urbanistic general - etapa a Il-a elaborat pentru satele componente ale comunei
are în vedere stabilirea limitei teritoriului intravilan pentru fie#care sat, organizarea
armonioasă a zonelor funcţionale în teritoriul intravilan propus, asigurarea legăturilor între
zonele funcţionale şi a legăturilor între localităţi.
Totodată s-a avut în vedere rezervarea terenurilor pentru realizarea în perspectivă a unor
obiective de interes public ca şi asigurarea de terenuri pentru construirea de noi locuinţe.
Planul urbanistic general a evidenţiat organizarea circulaţiei, stabilirea unităţilor
teritoriale de referinţă, indicatorii propuşi, privind gradul de ocupare a terenului.
De asemeni, PUG a precizat zonele protejate, valoroase din punct de vedere istoric,
arhitectural şi peisagistic şi nu în ultimul rând a propus măsuri de protejare a mediului natural
şi construit.
Planul urbanistic general cuprinde şi Regulamentul de urbanism care defineşte regulile ce
permit a se cunoaşte care sunt posibilităţile de utili#zare şi ocupare a terenului.
După aprobarea sa la nivelul Consiliului comunal şi la nivelul Consiliului Judeţean, Planul
urbanistic general - etapa a Il-a devine un act de autoritate administrativă, asigurând
condiţiile materializării componen#ţelor comunei în funcţie de domeniul de acţionare şi
reglementare avut în vedere şi de cadrul legislativ în vigoare.
Planul de măsuri şi acţiuni în continuare se stabileşte în raport cu problemele specifice şi
prioritare ale localităţilor.
Planul urbanistic general este făcut public cetăţenilor comunei.
Desfăşurarea în continuare a proiectării are în vedere elaborarea studiilor de specialitate,
a planurilor urbanistice zonale şi de detaliu pentru zone sau obiective specificate.
PROTECTIA CIVILA
Se vor lua masuri pentru respectarea legilor in domeniul protectiei civile (Legea 481/2004
HG 560/2005, HG 37/2006) precum si a legilor in domenioul prevenirii si stingerii incendiilor
(OG 60/1997 aprobata cu Legea 212/1997)
Astfel noile retele de apa vor avea prevazuti hidranti exteriori de incendiu de tip conform
cu normele in vigoare. La sediul primarie este constituit servicului voluntar pentru situatii de
urgenta.
Primaria se obliga se creeze planul de actiune in caz de inceniu-inundatie-alunecare de
teren impreuna cu Consiliul Judetean VÂLCEA si Inspectoratul pentru situatii de urgenta:
cu urmatoarele obiective:
Crearea sistemului de alarmare
Analiza fondului de adapostire (institutii publice)
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Au fost elaborate planul de pregatire, masurile preventive, planificarea controalelor
preventive.
PROTECTIA MEDIULUI
Caracteristici ale factorului de mediu apa
Sunt supuse protecţiei ca resurse pentru aprovizionarea populaţiei şi satisfacerea
celorlalte nevoi ale economiei naţionale, apele de suprafaţă şi subterane, albiile şi malurile
apelor de suprafaţă, lucrările existente construite de ape sau în legătură cu acestea.
Protecţia apelor se asigură prin:
a). desfăşurarea coordonată a acţiunilor necesare pentru conservarea, dezvoltarea şi
valorificarea optimă a resurselor de apă în baza planurilor de amenajare a bazinelor
hidrografice şi a planului de amenajare a apelor de pe teritoriul ţării.
b). folosirea raţională a apei cu respectarea reglementărilor stabilite de organele de
specialitate, evitarea risipei de apă în toate domeniile, precum şi creşterea gradului de
reutilizare a apei.
c). realizarea şi darea în funcţiune în termenele planificate a lucrărilor, instalaţiilor şi
dispozitivelor destinate prevenirii şi combaterii poluării apelor, exploatarea la parametri
proiectaţi a acestora.
d). întreţinerea şi exploatarea potrivit prevederilor legale a lucrărilor de captare a albiilor
şi malurilor, a celor de prevenire şi combatere a acţiunii distructive a apelor.
e). apărarea apelor prin orice măsuri împotriva poluării, ca acestea să poată fi folosite în
scopurile necesare populaţiei şi a economiei.
Se interzice evacuarea, aruncarea sau injectarea apelor supuse protecţiei, cu apele uzate,
deşeurile, reziduurile sau produsele de orice fel, precum şi desfăşurarea activităţilor
economico-sociale ce pot modifica regimul de scurgere sau de calitate a apelor.
Acest lucru este admis numai în condiţiile stabilite de organele de specialitate, potrivit
prevederilor legii.
Caracteristici ale factorului de mediu subsol
a).În scopul protecţiei resurselor naturale ale subsolului, în special a zăcămintelor
minerale, se vor executa lucrări geologice numai pe baza reglementărilor legale.
Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie
Protejarea pădurilor se va realiza prin:
a).extinderea tratamentelor intensive de gospodărire a pădurilor;
b). aplicarea susţinută a măsurilor tehnice prevăzute în aranjamentele silvice;
c).turismul, sportul, recreerea, agrementul şi alte asemenea, se pot desfăşura în cuprinsul
fondului forestier numai cu respectarea reglementărilor legale, stabilite de organele de
specialitate competente.
d).suprafaţa totală a pădurilor nu poate fi micşorată decât cu aprobare specială;

Obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau
internaţional, relevante pentru P.U.G. şi modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective şi
de orice alte consideraţii de mediu în timpul pregătirii planului sau programului.
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Analiza SEA a identificat următoarele documente naţionale cheie în ceea ce priveşte
legătura dintre mediu şi PUG analizat:
o Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (1999)
o Strategia Naţională pentru Eficienţa Energetică – HG nr. 163/2004 şi Legea nr.
199/2000, modificată de Legea nr. 56/2006.
o HG nr. 1844/2005 de promovare a utilizării combustibililor biologici şi a altor
combustibili pentru transport regenerabili.
o O.M. al Protecţiei Mediului şi a Apelor nr. 860/2002 (O.M. nr.52/03.01.2003) cu privire
la aprobarea procedurii pentru evaluarea impactului de mediu şi emiterea autorizaţiei de
mediu;
o HG nr.918/2002 (O.M. nr.686/17.09.2002) stabilind procedura cadru pentru evaluarea
impactului de mediu şi aprobarea listei proiectelor publice şi private pentru care trebuie
aplicată procedura, modificată de HG nr.1705/2004 (O.M. nr.970/2004)
o HG nr.1076/8.07.2004 de stabilire a procedurii cu privire la evaluarea de mediu pentru
anumite planuri şi programe (O.M. nr. 707/5.08.2004).
In ultima perioadă are loc un proces evident de reorganizare a sistemelor de amenajare
teritoriala din ţările europene. Direcţia principala a acestui proces ce continua şi astăzi, este
îndreptată către descentralizarea planificării şi trecerea responsabilităţilor de la guvern
către niveluri locale şi regionale.
Strategiile pentru implementarea proiectelor realizate pentru regiunile din Europa pot fi
legate de următoarele cinci obiective majore ale dezvoltarii regionale durabile:
echilibrarea structurii spaţiale urbane;
îmbunătăţirea calităţii vieţii la nivel urban;
menţinerea identităţii regionale: renaşterea moştenirii culturale;
administrarea integrării: cooperarea dintre reţelele de infrastructura regională noi
parteneriate în planificare şi implementare.
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Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice
efect advers asupra mediului al implementării P.U.G.
Măsuri care se impun în continuare:
- echiparea teritoriului localităţii,
- modernizarea reţelelor de apa şi canalizare,
- extinderea reţelei de apă potabilă şi canalizare,
- promovarea şi dezvoltarea activităţii de turism şi servicii,
- utilizare eficientă a terenurilor
- instruirea populaţiei în programele adecvate de protecţia mediului,
- lucrări de combatere şi prevenire a inundaţiilor în zonele de risc prin regularizarea de
pâraie, îndiguiri de maluri, etc.
Pentru dezvoltarea turismului se impune:
- sprijinirea persoanelor fizice, a asociaţiilor de familii şi societăţii comerciale în crearea de
pensiuni turistice şi agroturistice, popularizarea turistică a zonei,
- educarea şi dezvoltarea spiritului gospodăresc al populaţiei, pentru creşterea atracţiilor
turistice,
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- protecţia şi reabilitarea obiectivelor turistice,
- pregătirea cadrelor necesare pentru activităţi turistice şi agroturistice
În vederea realizării suprafeţelor de spaţii verzi se vor respecta următoarele reglementări:
- Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi
plantate, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, conform Regulamentului de
Urbanism al PUG.
Spaţiile verzi şi plantate sunt constituite din totalitatea amenajărilor de pe suprafaţa
parcelei, ca plantaţii de arbori, arbuşti, plante ornamentale, suprafeţe acoperite cu gazon,
grădini de flori, etc.
Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabilii în corelare cu normele de igienă şi
protecţie a mediului. Corelarea se va face ţinând seama de mărimea, funcţiunea dominantă a
localităţii şi zona geografică în care aceasta este amplasată, în vederea evaluării posibilităţilor
de îmbunătăţire a microclimatului urban.
În vecinătatea ansamblurilor şi monumentelor istorice, precum şi în zonele de protecţie
ale acestora, realizarea de spaţii verzi şi plantate se va face cu asigurarea vizibilităţii şi punerii
în valoare a obiectelor sau ansamblurilor protejate.
Realizarea plantaţiilor de arbori se va face la o distanţă care să nu pună în pericol
construcţia protejată, sub aspectul stabilităţii.
Protecţia apelor
Sunt supuse protecţiei ca resurse pentru aprovizionarea populaţiei şi satisfacerea
celorlalte nevoi ale economiei naţionale, apele de suprafaţă şi subterane, albiile şi malurile
apelor de suprafaţă, lucrările existente construite de ape sau în legătură cu acestea.
Protecţia apelor se asigură prin:
a). - desfăşurarea coordonată a acţiunilor necesare pentru conservarea, dezvoltarea şi
valorificarea optimă a resurselor de apă în baza planurilor de amenajare a bazinelor
hidrografice şi a planului de amenajare a apelor de pe teritoriul ţării.
b). - folosirea raţională a apei cu respectarea reglementărilor stabilite de organele de
specialitate, evitarea risipei de apă în toate domeniile, precum şi creşterea gradului de
reutilizare a apei.
c). - realizarea şi darea în funcţiune în termenele planificate a lucrărilor, instalaţiilor şi
dispozitivelor destinate prevenirii şi combaterii poluării apelor, exploatarea la parametri
proiectaţi a acestora.
d). - întreţinerea şi exploatarea potrivit prevederilor legale a lucrărilor de captare a
albiilor şi malurilor, a celor de prevenire şi combatere a acţiunii distructive a apelor.
e). - apărarea apelor prin orice măsuri împotriva poluării, ca acestea să poată fi folosite în
scopurile necesare populaţiei şi a economiei.
Se interzice evacuarea, aruncarea sau injectarea apelor supuse protecţiei, cu apele uzate,
deşeurile, reziduurile sau produsele de orice fel, precum şi desfăşurarea activităţilor
economico-sociale ce pot modifica regimul de scurgere sau de calitate a apelor.
Acest lucru este admis numai în condiţiile stabilite de organele de specialitate, potrivit
prevederilor legii.
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Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie
Protejarea pădurilor se va realiza prin:
a). - extinderea tratamentelor intensive de gospodărire a pădurilor;
b). - aplicarea susţinută a măsurilor tehnice prevăzute în aranjamentele silvice;
c). - turismul, sportul, recreerea, agrementul şi alte asemenea, se pot desfăşura în
cuprinsul fondului forestier numai cu respectarea reglementărilor legale, stabilite de organele
de specialitate competente.
d). -suprafaţa totală a pădurilor nu poate fi micşorată decât cu aprobare specială;
În vederea asigurării condiţiior de agrement, recreaţie şi turism trebuie:
e). - extinse spaţiile verzi în interiorul şi în jurul localităţilor în conformitate cu planurile de
sistematizare şi trebuie asigurată amenajarea acestora.
f). - trebuie întreţinute spaţiile verzi existente în acord cu tehnicile stabilite de organele
de specialitate.
g). -să se planteze arbori, flori şi alte plante ornamentale pe marile căi de acces, trasee
turistice, în jurul clădirilor şi în alte locuri unde există terenuri ce pot fi destinate acestor
scopuri.
h). - este interzisă micşorarea spaţiilor verzi sau tăierea arborilor, metodele de exploatare
a florei şi vegetaţiei spontane, care împiedecă regenerarea şi dezvoltarea lor normală şi
influenţează în mod negativ echilibrul ecologic.
Protecţia faunei terestre şi acvatice
Fauna terestră şi acvatică constituie o bogăţie naţională, prin rolul său în menţinerea
echilibrului ecologic.
În acest context vânătoarea şi pescuitul sunt admise numai cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare.
Emisii şi deşeuri generate
Prioritatile de dezvoltare ale teritoriului administrativ al comunei VAIDEENI au fost
stabilite astfel incat dezvoltarea ulterioara sa nu genereze un impact negativ asupra factorilor
sensibili din zona (populatie, flora, fauna, biodiversitate, aer, apa, sol etc) si sa nu se
constituie in surse suplimentare de poluare.
Prin masurile adoptate, se apreciaza ca implementarea PUG va avea urmatoarele efecte:

Factor de mediu

Aer

Obiective de mediu la
nivel national, regional si
local
Calitatea aerului trebuie
să corespundă legislatiei
nationale care transpune
Directivele 96/62/CE si
1999/30/CE privind valorile
limită pentru SO2, NO2, NO,
particule în suspensie si
plumb.
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Obiective de mediu
stabilite prin PUG
- minimizarea impactului
asupra calitatii aerului;
- monitorizarea si
controlul emisiilor de poluanti
în aer ;
- introducerea/utilizarea
combustibililor care
genereaza emisii reduse de
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Apa

Sol

Strategia natională
privind protectia atmosferei
urmăreste stabilirea unui
echilibru între dezvoltarea
economico-socială si
calitatea aerului (HG nr.
1856/2005 privind
plafoanele nationale pentru
anumiti poluanti
atmosferici).
În legislatie se prevede
întretinerea si modernizarea
infrastructurii de transport
rurtier (drumuri, mijloace de
transport nepoluante).
Calitatea apei trebuie să
corespundă legislatiei în
vigoare care transpune
prevederile Directivei Cadru
privind apa nr. 2000/60/CE
împreună cu directivele fiice.
Epurarea apelor uzate
trebuie să fie conformă cu
legislatia natională care
transpune prevederile
Directivei 91/271/CEE.

- reducerea şi prevenirea
poluării şi degradării
solurilor.
- imbunătăţirea calităţii
solurilor şi utilizarea durabilă
a resurselor de sol.
- remedierea zonelor
afectate de poluări
accidentale.
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poluanti;
- reducerea emisiilor de
gaze cu efect de sera, inclusiv
prin marirea eficientei
energetice si utilizarea
surselor regenerabile de
energie ;
- crearea, reabilitarea si
extinderea suprafetelor
ocupate de spatii verzi;
- reducerea emisiilor de
poluanti specifici traficului
auto.

- reducerea poluării
apelor prin creşterea gradului
de epurare a apelor reziduale
menajere şi industriale;
- creşterea numărului de
populaţie care să beneficieze
de infrastructura de
apă/canal;
- modernizarea,
reabilitarea si extinderea
reţelelor de alimentare cu apă
şi asigurarea apei potabile de
calitate pentru toţi locuitorii ;
- reabilitarea sistemelor
de colectare, transport si de
tratare a apei;
- înlocuirea şi
modernizarea reţelelor de
distribuţie apă;
- extinderea reţelelor de
canalizare pentru captarea şi
evacuarea apelor uzate
pentru toţi locuitorii;
- implementarea planului
de mangement al deşeurilor
pentru intregul teritoriu
administrativ al comunei;
- reducerea poluării
solului prin gestionarea
adecvată a deseurilor.
- reducerea poluării
solului prin implementarea
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Sanatatea populatia/
Constientizarea publicului

Zgomot

unui sistem de transport
adecvat;
- reducerea poluării
solului prin reabilitarea,
modernizarea si extinderea
sistemului de colectare si
evacuare a apelor uzate
menajere si a celor pluviale.
- crearea de noi locuri de
Legislatia natională, în
munca;
concordantă cu cea
- imbunatatirea conditiilor
europeană prevede accesul
de viata;
liber al cetătenilor la
- asigurarea protectiei
informatia de mediu (HG nr.
1115/2002) implementarea
peisajului natural, cultural si
istoric;
obligatiilor rezultate din
- cresterea
Conventia privind accesul
publicului la luarea deciziilor responsabilitătii publicului
fată de mediu;
în probleme de mediu
- reducerea pierderilor
semnată la Aarhus la 25 iunie
energetice datorate izolarii
1998 si ratificată prin Legea
nr. 86/2000 privind stabilirea termice ineficiente;
- crearea, reabilitarea si
cadrului de participare a
extinderea suprafetelor
publicului la elaborarea
anumitor planuri si programe ocupate de spatii verzi;
- reducerea emisiilor de
în legătură cu mediul.
poluanti specifici traficului
auto;
- asigurarea unui
management corespunzator
al deseurilor;
- reducerea poluarii fonice
datorate traficului auto;
- realizarea de perdele
vegetale de protectie.
Reducerea zgomotului si
vibratiilor in zonele sensibile.
Reducerea poluarii fonice
din transporturi in asezarile
umane.
HG 321/2002 privind
evaluarea si gestionarea
zgomotului ambiental cu
completarile si modificarile
ulterioare.
STAS 10009-88: Acustică
urbană. Limite admisibile ale
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- reabilitarea
infrastructurii reţelelor
stradale sau tronsoanelor
intens circulate;
- implementarea unor
măsuri tehnice la nivelul
surselor de zgomot;
- reducerea nivelului de
zgomot rezultat în urma
desfăşurării unor activităţi
productive sau de alimentaţie
publică prin aplicarea unor
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nivelului de zgomot (se
referă la zgomotul exterior).
Ghidul privind adoptarea
valorilor – limita si modul de
aplicare a acestora atunci
cand se elaboreaza planurile
de actiune, pentru indicatorii
Lzsn si Lnoapte, in cazul
zgomotului produs de
traficul rutier pe drumurile
principale si in aglomerari,
traficul feroviar pe caile
ferate principale si in
aglomerari, traficul aerian pe
aeroporturile mari si /
sau urbane si pentru
zgomotul produs in zonele
din aglomerari unde se
desfasoara activitati
industriale prevazute in
Anexa 1 la Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.
152/2005 pentru prevenirea
si controlul integrat al
poluarii, aprobata cu
modificari si completari prin
Legea nr. 84/2006.

sisteme de izolare fonică la
aceste unităţi;
- blocarea căilor de
propagare a zgomotului prin
crearea de perdele de
protecţie, inclusiv spaţii verzii
pentru zonele locuite;

Modernizarea infrastructurii rutiere, reconversia functionala a amplasamentelor fostelor
zone industriale din oras, prin scoaterea din circuitul industrial, se poate afirma ca se vor
reduce sansele ca pe viitor sa apara aici o alta sursa potential poluatoare posibil cu efecte
semnificative asupra aerului. Prin modernizarea sistemelor de încalzire cu folosirea gazului
metan (mai putin poluant decât alti combustibili fosili), prin optimizarea numarului si
capacitatilor centralelor termice, prin izolarea termica a blocurilor si totodata prin
tehnologiile moderne eficiente actual disponibile se considera ca nu va exista un impact
semnificativ asupra calitatii aerului în zona.
Prin aplicarea masurilor propuse cu privire la colectarea si gestionarea deseurilor,
reabilitarea, modernizarea si extinderea retelelor de canalizare, nu se vor mai crea premisele
continuarii de aparitie a unor poluari la nivelul solului
Modernizarea infrastructurii rutiere, realizarea unor izolaţii speciale ale unor clădiri
împotriva unuia sau mai multor tipuri de zgomot ambiental, reducerea nivelului de zgomot
rezultat în urma desfăşurării unor activităţi productive sau de alimentaţie publică prin
aplicarea unor sisteme de izolare fonică la aceste unităţi, blocarea căilor de propagare a
zgomotului prin crearea de perdele de protecţie, inclusiv spaţii verzi pentru zonele locuite,
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reprezinta masuri menite sa reduca nivelul de zgomot astfel incat sa nu se contituie intr-o
sursa de disconfort. Toate aceste masuri au fost corelate cu HG 321/2002 privind evaluarea si
gestionarea zgomotului ambiental cu completarile si modificarile ulterioare; STAS 10009-88:
Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot (se referă la zgomotul exterior).
Ghidul privind adoptarea valorilor – limita si modul de aplicare a acestora atunci cand se
elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotului produs
de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate
principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si / sau urbane si pentru
zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute
in Anexa 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 pentru prevenirea si controlul
integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006.

Perioada de implementare a planului
Durata de valabilitate a planului este de 10 ani.
Planuri si programe la nivel national
Strategia pentru dezvoltare durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030 - corelarea
rationala a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investitionale, in profil intersectorial si regional, cu potentialul si capacitatea de sustinere a capitalului natural. Folosirea
celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic si ecologic, in deciziile
investitionale din fonduri publice pe plan national, regional si local si stimularea unor
asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea ferma a criteriilor de ecoeficienta in toate activitatile de productie sau servicii; anticiparea efectelor schimbarilor
climatice si elaborarea atat a unor solutii de adaptare pe termen lung, cat si a unor planuri de
masuri de contingenta inter-sectoriale, cuprinzand portofolii de solutii alternative pentru
situatii de criza generate de fenomene naturale sau antropice; necesitatea identificarii unor
surse suplimentare de finantare, in conditii de sustenabilitate, pentru realizarea unor
proiecte si programe de anvergura, in special in domeniile infrastructurii, energiei, protectiei
mediului, sigurantei alimentare, educatiei, sanatatii si serviciilor sociale.
Strategia nationala in domeniul eficientei energetice – conform acesteia, axele majore ale
politicii energetice trebuie sa fie: securitatea in alimentarea cu energie, utilizarea la
maximum a resurselor primare locale, limitarea cresterii importurilor de resurse primare prin
reducerea intensitatii energetice in economie si utilizarea surselor regenerabile de energie.
a) Pe amplasamentul proiectului nu au putut fi identificate habitate naturale si specii
sălbatice de interes comunitar care ar putea fi afectate de implementarea proiectului(zona
locuinte si zona agement existente), iar în imediata vecinatate a acestuia nu există habitate
naturale si specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea
proiectului;
b) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică
(exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţile extractive de suprafaţă de sol,
argilă, nisip,pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea
plantelor).
c) Alte tipuri de efecte, precum: poluarea aerului, apei şi solului nu se vor produce prin
implementarea prevederilor PUG, acesta propunând mărirea suprafeţei spaţiului verde.
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d) Efectele marginale şi de perturbare prin activităţile umane în legătură directă cu
prevederile
PUG vor fi nesemnificative.
e) Prin proiect sunt prevăzute lucrări de realizare a utilităţilor aferente,astfel
- Alimentarea cu apă se va face prin racord la reţeaua centralizată a localităţii;
- Evacuarea apelor menajere uzate se va face prin viitoarea reţea centralizată a
localităţii;

2. Consideratii legislative si de reglementare
Procedura privind evaluarea impactului asupra mediului este o cerinta a Directivei
85/337/EEC
(Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra
mediului,
amendata de Directiva 97/11/EEC cu modificarile ulterioare.
Directiva EIA este transpusa in legislatia nationala prin H.G. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind implementata prin
urmatoarele acte normative:
- O.M. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra
mediului pentru proiecte publice si private;
- O.M. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
- O.M. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluarea impactului asupra mediului in
context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cadrul proiectelor in
context transfrontiera.
Evaluarea impactului asupra mediului identifica, descrie si evalueaza, in mod
corespunzator si pentru fiecare caz, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari,
efectele directe si indirecte ale
unui proiect asupra urmatorilor factori: fiinte umane, fauna si flora; sol, apa, aer, clima si
peisaj;
bunuri materiale si patrimoniu cultural; precum si interactiunea dintre acesti factori.
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaza in etape, si este
reglementata de O.M. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private:
- Evaluarea initiala a proiectului realizata de catre autoritatile competente pentru
protectia mediului in care este identificata localizarea proiectului in raport cu ariile naturale
protejate
- Etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
- Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind impactul
asupra mediului;
- Etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului.
Potrivit prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului, solicitarea si obtinerea
acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru
modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra
mediului. Pentru obtinerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot avea
impact semnificativ asupra mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, sunt
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supuse, la decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, evaluarii impactului
asupra mediului.
Proiectul se incadreaza in anexa nr. 2 a HG 445/2009 la punctul 10.f – „ constructia cailor
navigabile interioare, altele decat cele prevazute in Anexa nr. 1, lucrari de canalizare si lucrari
impotriva inundatiilor”.
In principal, legislatia comunitara privind protectia mediului aplicabila acestui proiect:
Directiva cadru privind apa (Directiva 2000/60/EC)
Legislatia nationala care transpune aquis-ul comunitar (relevanta pentru acest proiect):
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea nr. 426/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii
mediului, cu modificarile aduse de O.M. nr. 592/2002;
- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia
atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de sursele stationare;
- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
preparatelor chimice periculoase, cu modificarile ulterioare;
- H.G. nr. 188/2002 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu
modificarile si completarile ulterioare (H.G. nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007);
- HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor,
emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- OM 161/2006 privind clasificarea calităţii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii
ecologice a corpurilor de apa;
- Ordin nr. 344/708 din 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia
mediului în special al solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, cu
modificarile si completarile ulterioare (OM 27/2007)
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;
- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;
- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- STAS 10009/1988 privind acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator
- Ordonanta de Urgenta 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin Legea nr. 49/2011.
- Ordinul 19/2010 al Ministrului Mediului si Padurilor pentru aprobarea Ghidului
metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau
proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.
APA
Legea de baza in domeniul apelor este Legea apelor 107/1996 cu modificarile si
completarile ulterioare (Legea 310/2004, Legea 112/2006 si Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 3/2010). Hotararea Guvernului nr. 188/2002 aprobat normele privind
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conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu completarile si modificarile
ulterioare (H.G. nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007). Conform acestei hotarari de guvern:
- “retea de canalizare” reprezinta sistemul de conducte care colecteaza si transporta
apele uzate urbane si/sau industriale.
H.G. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare (H.G. nr. 352/2005 si H.G. nr.
210/2007) cuprinde urmatoarele norme tehnice:
- Norme tehnice privind colectarea, a si evacuarea apelor uzate comunale, NTPA- 011
- Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatilor si direct in statiile de NTPA- 002/2002.
Proiectarea, construirea si intretinerea retelelor de canalizare se realizeaza in
conformitate cu cele mai avansate cunostinte tehnice din domeniu, fara a antrena costuri
excesive in ceea ce priveste (conform art. 3 din anexa nr. 1 din HG 188/2002):
a) volumul si caracteristicile apelor uzate;
b) prevenirea pierderilor;
c) limitarea poluarii receptorilor naturali determinate de fenomene hidrometeorologice
neobisnuite.
Din punctele de control se preleveaza probe la intervale regulate de timp, proportionale
cu debitul,
la evacuare - daca se considera necesar, si la intrarea in statia de - pentru a se urmarii
conformarea cu prescriptiile stabilite prin norme tehnice.
Pentru evacuarile de ape uzate de la aglomerari umane cu mai mult de 2.000 e.l. si
evacuarile de ape uzate industriale provenite din sectoarele industriale enumerate in tabelul
nr. 4 din anexa nr. 1 la hotarare - NTPA-011 in receptorii naturali, avizele/autorizatiile pentru
evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate orasenesti respective trebuie sa cuprinda
conditiile de satisfacere a cerintelor din anexele nr. 1 si 3 la hotarare, respectiv NTPA-011 si
NTPA-001/2002. Acordurile, contractele abonament, avizele si autorizatiile, precum si avizul
si autorizatia de gospodarire a apelor trebuie revizuite si adaptate conform procedurilor in
vigoare.
Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de
suprafata sau in
panza freatica, atat in perioada executarii constructiilor cat si la punerea in functiune a
acestora,
conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aer
Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte:
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
In perioada de constructie se vor respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea
aerului
inconjurator referitor la obligatia utilizatorilor de surse mobile de a asigura incadrarea in
limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum si sa le supuna
inspectiilor tehnice
conform prevederilor legislatiei in vigoare.
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In perioada de functionare se vor monitoriza, dupa caz, imisiile, in special legate de
mirosuri NH3 si H2S, comparativ cu concentratiile maxim admise prevazute in STAS
12574/1987 privind
conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate.
Zgomot si vibratii
Valoarea admisa a nivelului de zgomot la limita incintei industriale va respecta nivelul de
zgomot echivalent de 65 dB (A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB, conform STAS
10009/88 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot.
Masuratorile si calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face respectand
prevederile STAS 6161/1-79, STAS 6156-86 si STAS 6161/3-82.
Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care depasesc limitele de
presiune
(Leq), prevazute de STAS 10009/88, de 50 dB (A), Cz 45, in timpul zilei si 40 dB (A), Cz 35,
in
timpul noptii, conform O.M.S. 563/97, in afara amplasamentului, in locatii sensibile, zone
rezidentiale, de recreere, scoli si spitale, cu exceptia cazului in care zgomotul de fond
depaseste
aceste valori. Instalatia autorizata nu trebuie sa contribuie, in nici un caz, la cresterea
valorii
zgomotului de fond.
Sol
Se vor respecta prevederile O.M. 756/1997, pentru tipul de folosinta pentru soluri mai
putin sensibile.

Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea,
durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”.
In vederea evaluarii impactului ca urmare a PUG s-au stabilit 5 categorii de impact, dupa
cum se detaliaza :
Scara de cuantificare a impactului geenrat de obiectivele PUG asupra aspectelor
relevante de mediu
Valoarea
Detaliere
+2
Impact pozitiv semnificativ asupra aspectelor de mediu
+1
Impact pozitiv nesemnificativ asupra aspectelor de mediu
0
Impact neutru
-1
Impact negativ nesemnificativ asupra aspectelor de mediu
-2
Impact negativ semnificativ asupra aspectelor de mediu

Pentru obiectivele esentiale PUG, s-a realizat evaluarea impactului asupra
aspectelor/ obiectivelor relevante de mediu.
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Masura: Refacerea retelei de drumuri
Aspect
de mediu
Aer

Obiectiv relevant pentru
Nivel
PUG
impact
Mentinerea si
imbunatatirea
calitatii aerului. Reducerea
la minim a impactului
transportului
asupra aerului.

Apa

Asigurarea calitatii apelor

+2

0

de
suprafata si subterane prin
limitarea poluarii din surse
punctiforme sau difuze.

Sol

Protectia calitatii solului si
reducerea suprafetelor
afectate de evacuari
necontrolate.

+1

Justificarea incadrarii
Temporar, pe perioada executarii
lucrarilor
pot sa apara emisii de praf si gaze de
esapament. Efectele sunt negative,
directe,
temporare si reversibile.
Dupa implementare, fluidizeaza
traficul; se reduc emisiile de gaze prin
Temporar, pe perioada implementarii
pot
aparea fenomene de poluare
generate de deversari accidentale,
spalarea materialelor, avand ca rezultat
afectarea calitatii si in principal, cresterea
turbiditatii apei. Efectul este temporar,
Temporar, pe perioada executarii
lucrarilor
pot sa apara deversari accidentale si
alterarea structurii si functiei solului. De
asemenea,
pot aparea depozitari neconforme.
Efectele
sunt negative, directe, temporare si
reversibile.
Dupa implementare, se reduce
poluarea solului prind depunerea
poluantilor atmosferici, datorita reduserii
cantitatii de combustibili utilizati.
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Sanata
tea

Imbunatatirea calitatii
vietii,
umana
cresterea confortului,
evitarea imbolnavirilor
epidemiologice.

Riscuri
natural
e

+1

Protectia populatiei prin
diminuarea efectelor
alunecarilor de teren si a
inundatiilor.

+1

Zonare

Protejarea populatiei si a
a
zonelor de locuit prin
teritori separarea de terenurile cu
ala
activitati economice si servicii.
Consti
Cresterea responsabilitatii
entipublicului fata de mediu.
zarea
populatiei

+1

In timpul implementarii pot aparea
efecte
negative indirecte legate de emisii de
zgomote, vibratii, emisii de pulberi si
gaze de
esapament. Efectele sunt temporare
si acceptabile in situatia aplicarii
masurilor de
diminuare.
Dupa implementare creste siguranta
In timpul implementarii este necesara
stabilizare si urmarirea terenurilor in
cazul in care traseul drumului intersecteaza
zone cu
alunecari de teren. Pot aparea efecte
semnificative, dar care prin masuri de
combatere pot fi aduse la un nivel
acceptabil.
Impact pozitiv; se asigura suprafetele
necesare dezvoltarii functiunilor si
infrastructurii.

+1

Informare mai buna.

Masura: Delimitarea si zonificarea noului teritoriu intravilan

Aspect de
mediu
Aer

Apa

Sol

Obiectiv relevant pentru
PUG

Nivel
impact

Mentinerea si imbunatatirea
calitatii aerului. Reducerea la
minim a
impactului transportului
asupra aerului.
Asigurarea calitatii apelor de
suprafata si subterane prin
limitarea poluarii din surse
punctiforme sau difuze
Protectia calitatii solului si
reducerea suprafetelor
afectate de evacuari
necontrolate

+1
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0

+1

Justificarea incadrarii
Separarea functiunilor in intravilan
protejeaza zonele de locuit de activitatile
economice la care se pot genera emisii de gaze
si pulberi.
Nu afecteaza calitatea apei.

Asigura utilizarea rationala a terenurilor din
intravilan si conditioneaza racordarea noilor
constructii la retelele hidroedilitare.
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Sanatatea
umana

Imbunatatirea calitatii vietii,
cresterea confortului,
evitarea imbolnavirilor
epidemiologice.

+1

Separa activitatile economice de zonele de
locuit si sfera serviciilor publice (educatie,
sanatate, cultura, agrement, etc.).

Riscuri
naturale

Protectia populatiei prin
diminuarea efectelor
alunecarilor de teren si a
inundatiilor.

+1

Creste siguranta locuirii si a constructiilor
prin instituirea de interdictii permenente
sau temporare de construire.

Zonarea
teritoriala

Protejarea populatiei si a
zonelor de locuit prin
separarea de terenurile cu
activitati economice si servicii.

-

Constienti

Cresterea responsabilitatii
publicului fata de mediu

-

+1

zarea

Obiectivul de mediu corespunde cu masura
PUG.

Constientizeaza populatia asupra valorii
terenurilor si o implicare in utilizarea
optima a suprafetelor

Masura: Cresterea gradului de constientizare asupra problemelor de mediu
Aspect de
Obiectiv relevant
Nivel
mediu
pentru
impact
PUG
Aer
Mentinerea si
+1
imbunatatirea
calitatii aerului.
Reducerea la minim a
iAsigurarea
act l i tra
l i
Apa
calitatii rt
apelor
+1
de

Sol

suprafata si subterane
prin limitarea poluarii din
tif calitatii solului
Protectia

+1

si
reducerea suprafetelor
afectate de evacuari
l
Sanatatea
Imbunatatirea
calitatii
vietii,
cresterea confortului,
evitarea imbolnavirilor
epidemiologice
Riscuri
Protectia populatiei prin
naturale
diminuarea efectelor
alunecarilor de teren si a
inundatiilor

Justificarea incadrarii
Implicare constienta in economia de
resurse
energetice si energie.
Renuntarea la arderea deseurilor si a
lt Respectarea
t i
etal
zonelor de protectie a
surselor
de apa.
Respectarea legislatiei pe linie de
pod
i
l (i t dicti
dede
Respectarea
legislatiei
pe linie

i

gospodarirea apelor (interdictia de a
mai evacua ape uzate in cursurile de
apa).
+1

Respectare normelor igienicosanitare.

+1

Participarea voluntara a populatiei la
implementarea masurilor de
prevenire a efectelor inundatiilor si
alunecarilor de teren.

umana
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Zonarea
teritoriala

-

Protejarea populatiei si a
zonelor de locuit prin
separarea de terenurile cu
activitati economice si
servicii
Constienti
Cresterea
responsabilitatii
zarea
publicului fata de mediu

+1

Cresterea responsabilitatii
administratiei si a
populatiei in respectarea destinatiei
terenurilor si a regimului de construire.

-

Obiectivul de mediu corespunde cu
masura
PUG

Parcurgând atributele asociate impactului potențial al proiectului discutate mai sus,
asupra elementelor criteriu ce au stat la baza desemnării ROSCI045 și ROSPA023, putem
conchide următoarele aspecte:
-implementarea proiectului nu va conduce la pierderi de habitate criteriu Natura 2000;
-implementarea proiectului nu va afecta habitatele folosite pentru necesitățile de hrană,
odihnă și reproducere a speciilor criteriu;
-proiectul nu este în măsură a induce o fragmentare a habitatelor de interes comunitar
au cu semnificație pentru speciile criteriu ce au stat la baza desemnării sitului;
-proiectul nu este în măsură a perturba speciile de interes comunitar ce au stat la baza
desemnării sitului;
-implementarea proiectului nu va conduce la schimbări ale densităților populațiilor
de specii de interes comunitar;
-nu au putut fi puși în evidență indicatori cheie responsabili de inducerea unor modificări
la nivelul sitului.
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Gestiunea deseurilor

Colectarea deşeurilor
Sistemul de colectare a deşeurilor propus pentru Comuna VAIDEENI costa in amenajarea
in comune si sate a unor puncte de precolectare cu platforma de beton cu pereţi, dotate in
prima faza cu cate doua containere de cate 1.1 mc si dotarea gospodariilor cu bubele pt
gunoilui menajer, ce vor ficolectate de srviciul de salubrizare.
Cele doua containere vor fi inscripţionate astfel incat sa fie foarte evident ca acestea sunt
destinate unul colectării deşeurilor organice sau mixte iar celalat deşeurilor “uscate” sau
reciclabile. Intr-o faza ulterioara, cand se va observa un grad ridicat de acceptabilitate a
sistemului de colectare selectiva, containerul de 1,1 mc. destinat colectării pârtii reciclabile
din deseul colectat se va inlocui cu alte trei pubele cu roti, de polietilena, cu capac rabatabil,
cucapacitate de 240 I. Cele trei pubele vor avea culori si inscripţionări diferite fiind destinate
colectării de hartie-carton, sticla si plastic.
Perimetrul respectiv va avea spaţiu suficient pentru ca intr-o anumita zona sa se poata
depozita si alte deşeuri reciclabile.
In zona de amplasare a containerului de deseu uscat si, ulterior a pubelei de colectare a
deşeurilor din plastic se va poziţiona un afiş sugestiv care sa explice cum se poate minimiza
volumul “petuRIlor” din plastic.
Amplasarea punctelor de precolectare din comune se va face in zonele comercial-sociale
(piaţa, primărie, cămin cultural etc.). In prima faza de implementare a sistemului de colectare
se recomanda ca la intrările de acces spre vechile “gropi de gunoi" care se vor inchide si
reamenaja, sa se amplaseze cate unul sau doua containere de cate 1,1 mc. si un afiş foarte
vizibil care sa informeze asupra noului amplasament al punctului de colectare pentru zona
respectiva si asupra termenului de timp pana la care se va mai putea depune deseul in
containerele respective.
La sate se vor amplasa containere de 1,1 mc., pe strada, in vecinatatea obiectivelor
comercial-sociale.
Deasemenea prin servicul de colectare al gunoilui de la populatie, fiecare gospodarie va
dotata cu pubele.
Datorita stării precare a reţelei de drumuri din zonele rurale, autovehiculele de colectare
si transport a deşeurilor, se recomanda a fi fara compactare, de tip “doua volume”. Aceste
tipuri de autovehicule sunt uşoare si manevrabile, facand ca randamentul de transport si
fiabilitatea echipamentului sa fie mult mai ridicate, in aceste condiţii, decat a
autocompactoarelor. Un alt element ce sta la baza acestei alegeri este acela ca, conform
Strategiei Naţionale in domeniul Gestiunii Deşeurilor, colectarea selectiva se va extinde
treptat pana la 80% in 2020. Cum partea reciclabila din deseurile colectate va trebui
transportata necompactata in vederea sortării, cantitatile de deşeuri colectate sub forma
mixta vor scadea astfel incat nu se justifica, pe termen lung, achiziţionarea si utilizarea unor
autocompactoare.
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Situatia spatiilor verzi

Spaţiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităţilor:
a)spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;
b)spaţii verzi publice de folosinţă specializată:
1.grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale
şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;
2.cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie
socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;
3.baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă;
c)spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze
sportive;
d)spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă;
e)culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică;
f)păduri de agrement.
Intravilanul propus nu afecteaza fondul forestier.
Intravilanul propus include pe anumite portiuni vâi de torente sau parauri impadurite
sau fâșii plantate de protectie. Aceste zone au fost incluse in “Zona de parcuri, complexe
sportive, recreere, turism, perdele de protective(CP)” si sunt protejate de urmatoarele
interdinctii:
- se interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare la toate spaţiile
verzi.
- se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice şi specializate;
- se interzice ocuparea malurilor ca şi poziţionarea pe platforme flotante sau pe piloţi în
interiorul oglinzii de apă a unor funcţiuni în absenţa unui P.U.Z. de ansamblu al amenajării
peisagistice a malurilor;
- se interzic orice improvizaţii ale colectării apelor uzate ale construcţiilor lacustre;
- se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spaţiilor plantate
adiacente trotuarelor, atât în interior, cât şi pe conturul exterior al spaţiilor verzi.
- nu se admit nici un fel de intervenţii care depreciază caracterul zonei verzi;
- este interzisă amplasarea de obiective şi desfăşurarea de activităţi cu efecte dăunătoare
asupra vegetaţiei şi amenajărilor în perimetrul de protecţie.
- se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spaţiile de protecţie faţă de
infrastructura tehnică reprezentată de circulaţii majore şi de reţele de transport a energiei
electrice, petrolului şi gazelor.
- se interzice diminuarea suprafeţelor verzi, realizarea caselor de vacanţă, a locuinţelor
permanente sau a oricăror construcţii care nu servesc funcţiunii de zonă verde.
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- se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate.
- vâile de torente sau parauri impadurite sau fâșii plantate de protectie se supun Codului
Silvic

Măsuri de reducere a impactului
Se impun monitorizari si reactualizare a datelor de pe teren o data la 2 ani.
Masurile propuse pentru diminuare vor fi implementate pe parcursul implementarii
PUG – 10 ani.
Responzabilul pentru implementarea masurilor de diminuare a impactului si
monitorizare este Primaria VAIDEENI prin Consiliul Local si Consiliul Judetean VÂLCEA.

BISERICA
DE
LEMN
“CUVIOASA
PARASCHIVA”
monument de arhitectur`
Cod:
Lista 1955: -;
Lista 1991 – 1992: 39B0118;
Lista 2004: VL-II-m-B-09730.
Localizare: com. Vaideeni, sat Cornet.
Datare: 17301, ref. 1809 – 1810. Categorie valoric` B.
Ctitor: Coman ierodiacon, ref`cut` [n 1809 – 1810 de
me]terii Dumitru Copuzaru ]i Radu.
BISERICA DE LEMN
“CUVIOASA PARASCHIVA”,
“SF^NTUL
NICOLAE”
}I
"SFIN|II
APOSTOLI”
monument de arhitectur`
Cod: Lista 1955: -;
Lista 1991 – 1992: 39B0200; Lista 2004: VL-II-m-A 09805
Localizare: com. Vaideeni, sat Mari\a.
Datare: 1556 – 1557. Categorie valoric` A.
Biserica de la Mari\a este cea mai veche biseric` de
lemn din jude\ul V@lcea. Iconostasul de lemn al bisericii,
pictat [n manier` naiv`, este o interesant` ]i original`
realizare artistic` ]i iconografic` dat@nd de la [nceputul
secolului al XIX – lea.

1

Pr. I. Popescu Cilieni, Biserici, t@rguri ]i sate din jude\ul V@lcea, Ramuri, Craiova, 1941, p. 52.
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BISERICA “SF^NTUL IOAN BOTEZ~TORUL”
monument de arhitectur`
Cod:
Lista 1955: -;
Lista 1991 – 1992: 39B0353;
Lista 2004: VL-II-m-B-09956.
Localizare: com. Vaideeni, sat Vaideeni.
Datare: 1870 – 1877, modif. 1910. Categorie valoric` B.
Ctitori: locuitorii fostului sat Fereca\i.
{ntre anii 1905 – 1910, biserica a fost modificat` pentru
a deveni mai [nc`p`toare ]i mai spa\ioas`. A fost ridicat` zid`ria
cu 2 metri, s-a construit turla central` ]i dou` abside laterale.
ANSAMBLU DE INSTALA|II TEHNICE
Ini\ial, ansamblul tehnic de la Vaideeni a fost compus din : joag`r hidraulic (cod - VLII-m-B-09957.01), transferat la Muzeul Satului V@lcean Bujoreni; moar` de ap` (demolat`);
daracul (VL-II-m-B-09957.03); piua hidraulic` (VL-II-m-B-09957.04).
PIUA HDRAULIC~
instala\ie tehnic`
Cod:
Lista 1955: -;
Lista 1991 – 1992: 39B0354;
Lista 2004: VL-II-m-B-09957.04.
Localizare: com. Vaideeni, sat Vaideeni.
Datare: sec. XIX . Categorie valoric` B.
Instala\ie tehnic` utilizat` la [ndesirea
\es`turilor produse [n gospod`riile p`store]ti.
DARAC
instala\ie tehnic`
Cod:
Lista 1955: -;
Lista 1991 – 1992: 39B0354;
Lista 2004: VL-II-m-B-09957.03.
Localizare: com. Vaideeni, sat Vaideeni.
Datare: sec. XIX . Categorie valoric` B.
Daracul, ini\ial hidraulilc, a fost transformat
pentru a func\iona cu curent electric.
ANSAMBLU RURAL
Cod: Lista 1955: -; Lista 1991 – 1992: 39E0016;
Lista 2004: VL-II-m-B-09958.
Localizare: com. Vaideeni, sat Vaideeni, zona central`.
Datare: sec. XX. Categorie valoric` B.
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4. CONCLUZII GENERALE
Asezarea geografica, situarea în teritoriu, legaturile cu comunele din judet si conditiile
geoclimatice sunt premise favorabile dezvoltarii în perspectiva a comunei VAIDEENI în baza
economiei predominant agricole.
Asigurarea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în baza Legii Fondului Funciar, prin a
sectorului particular în economia agricola.
Planul urbanistic general elaborat pentru satele componente ale comunei VAIDEENI are în
vedere stabilirea limitei teritoriului intravilan pentru fiecare sat, organizarea armonioasa a
zonelor functionale în teritoriul intrailan propus, asigurarea legaturilor între zonele
functionale si a legaturilor între localitati.
Totodata s-a avut în vedere rezervarea terenurilor pentru realizarea în perspectiva a unor
obiective de interes public, ca si asigurarea de terenuri pentru construirea de noi locuinte.
Planul urbanistic general a evidentiat organizarea circulatiei, stabilirea unitatilor teritoriale de
referinta, indicatori propusi privind gradul de ocupare a terenului.
De asemenea, P.U.G. a precizat zonele protejate, valoroase din punct de vedere istoric,
arhitectural, si nu în ultimul rând a propus masuri de protejare a mediului natural si construit.
Planul urbanistic general cuprinde si Regulamentul de urbanism care defineste regulile ce
permit a se cunoaste care sunt posibilitatile de utilizare si ocupare a terenului.
Dupa aprobarea sa la nivelul Consiliului comunal si la nivelul Consiliului Judetean,
Planul urbanistic general - devine un act de autoritate administrativa, asigurând conditiile
materializarii competentelor comunei în functie de domeniul de actionare si reglementare
avut în vedere si de cadrul legislativ.
Planul de masuri si actiuni în continuare se stabileste în raport cu problemele specifice si
prioritare ale localitatilor.
Planul urbanistic general este facut public cetatenilor comunei.
Desfasurarea în continuare a proiectarii are în vedere elaborarea studiilor de specialitate, a
planurilor urbanistice zonale si de detaliu pentru zone sau obiective specificate.

Întocmit
Arh. Ion GHICA
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