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INTRODUCERE

La elaborarea  Raportului  de mediu  s-au luat in considerare actele normative in

vigoare cu referire la protectia mediului: legi, hotarari de guvern, ordine ministeriale.

Conform HG 1076/2004 , raportul de mediu trebuie sa identifice, descrie si evalueze

potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementarii planului sau programului

, precum si alternativele  acestuia , luand in considerare obiectivele si aria geografica ale

planului sau programului.

S-a  elaborat  prezentul  Raport  de  Mediu,  ca  urmare  a  solicitarii  Primariei  Orasului

Fierbinti-Targ, judetul Ialomita, pentru obtinerea Avizului de Mediu pentru PUG – Oras

Fierbinti-Targ.

Continutul Raportului de mediu pentru planul urbanistic zonal propus a fost stabilit in

conformitate cu prevederile  Anexei  2  la  HG 1076/2004 si  cu  recomandarile  Manualului

pentru aplicarea procedurii  de realizare a evaluarii  de mediu pentru planuri si programe

elaborat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor in colaborare cu Agentia Nationala

pentru Protectia Mediului.

Urmatoarele aspecte au fost abordate in cadrul Raportului de mediu pentru Planul

Urbanistic General Oras Fierbinti-Targ:

− Informatii cu caracter general privind evaluarea de mediu pentru planuri si programe;

− Continutul si obiectivele principale ale Planului Urbanistic General propus (continutul si

obiectivele principale ale planului, corelatii cu alte planuri sau programe existente);

−  Starea actuala a mediului in arealul de impact al Planului Urbanistic General;

− Obiectivele de protectie a mediului relevante pentru planul urbanistic propus;

− Evaluarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului asociate punerii in aplicare a

planului;

− Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra mediului;

− Analiza alternativelor;

− Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului;

Documentatia PUG a fost elaborata de S.C. Xline Atelier de Arhitectura S.R.L.
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Planul urbanistic general, conţine strategia, priorităţile, reglementările şi servituţile de

urbanism, aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor din cadrul localităţii, în conţinutul

documentaţiei regăsindu-se astfel tratarea următoarelor categorii de probleme: 

-  determinarea  (urmare  analizei  situaţiei  existente),  a  principalelor  disfuncţionalităţi  şi

priorităţi  de intervenţie urbanistică, atât  în teritoriu (extravilan),  cât şi  în cadrul localităţii

(intravilan); 

- zonificarea funcţională a suprafeţelor de teren din localitate şi stabilirea regimului juridic al

acestora printr-un sistem de reglementări şi servituţi adecvate; 

- determinarea volumului şi a structurii potenţialului uman, a resurselor de muncă care sunt

caracteristice localităţii; 

- evidenţierea potenţialului economic al localităţii; 

- organizarea circulaţiei şi a transporturilor;

 - echiparea tehnico-edilitară;

 - reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului;

 - condiţii şi posibilităţi de realizare a obiectivelor de utilitate publică.

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului

a. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

- gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si  alte activitati

viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare,

fie in privinta alocarii resurselor;

- gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele

in care se integreaza sau care deriva din ele;

- relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales

din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile;

- problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

-  relevanta  planului  sau  programului  pentru  implementarea  legislatiei  nationale  si

comunitare  de  mediu  (de  exemplu,  planurile  si  programele  legate  de  gospodarirea

deseurilor sau de gospodarirea apelor).
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b. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

- natura cumulativa a efectelor ;

- riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu ;

- valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de caracteristicile naturale

speciale sau patrimoniul cultural;

- efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe

plan national, comunitar sau international ;

- caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

- depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului;

- folosirea terenului în mod intensiv ;

- efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe

plan national, comunitar sau international.

INFORMATII GENERALE

1. Denumire  proiect: Reactualizare  Plan  Urbanistic  General  Oras  Fierbinti-Targ,

judetul Ialomita.

2. Beneficiarul proiectului: Primaria Orasului Fierbinti-Targ, judetul Ialomita.

3. Autorul  atestat al raportului: Arsene Simona – Stanica, inregistrata in Registrul

National al Elaboratorilor de studii pentru protectia  mediului la pozitia 163.  

4. Proiectant general PUG:  S.C. Xline Atelier de Arhitectura S.R.L.
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CAPITOLUL 1

CONTINUT SI OBIECTIVE PRINCIPALE ALE PUG

1.1.Scopul si obiectivele principale ale PUG

Proiectul de REACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Orasului

Fierbinti-Targ a fost realizat de S.C. Xline Atelier de Arhitectura S.R.L.si cuprinde un numar

de 4 capitole cu numeroase subpuncte in care sunt tratate atat aspectele actuale cat si

cele viitoare din toate domeniile  de dezvoltarea a orasului.

PUG-ul debuteaza cu o INTRODUCERE in care se prezinta:

 Date de recunoastere a documentatiei

 Obiectul P.U.G.

 Sursele de documentare

In capitolul 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  se prezinta:

 Istorie,evolutie

 Elemente ale cadrului natural

 Relatii în teritoriu

 Activitati economice

 Potentialul demografic 

 Reteaua rutiera. Circulatia si transportul

 Intravilan existent. Zone functionale .Bilant teritorial

 Zone cu riscuri naturale

 Echiparea tehnico - edilitara a teritoriului

 Protectia  mediului

 Disfunctionalitati

 Necesitati si oportunitati ale populatiei

Capitolul 3 cuprinde PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA fiind prezentate:

 Studii de fundamentare

 Evolutie posibila, prioritati

 Optimizarea relatiilor în teritoriu
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 Dezvoltarea activitatilor economice si sociale

 Evolutia populatiei

 Organizarea circulatiei

 Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial

 Masuri in zonele cu riscuri naturale

 Dezvoltarea echiparii edilitare

 Protectia mediului

 Reglementari urbanistice

 Obiective de utilitate publica

Capitolul 4 –Concluzii Masuri in continuare

La toate capitolele si subcapitole este tratata situatia existenta si viitoare precum si

disfunctionalitatile existente.

Sunt  dezvoltate  aspecte  legate  de  populatie  si  evolutia  acesteia  in  raport  cu

dezvoltarea viitoare a zonei din punct de vedere economic. Sunt prezentate retelele  si

dezvoltarea acestora in urma implementarii PUG din punct de vedere al locuirii, dotarilor

tehnico edilitare si social culturale, transport, al serviciilor atât cele existente cat si cele ce

urmeaza a fi realizate din diferite surse de finantare.

Sunt prezentate masuri pe termen scurt, mediu si lung, ce decurg din PATN si PATJ,

in ce priveste echiparea tehnico -edilitara, a protectiei a mediului, masuri ce vor conduce la

o crestere considerabila a calitatii vietii a locuitorilor din localitate.

PUG a fost elaborat în scopul:

1. Stabilirii  directiilor,  prioritatilor  si  reglementarilor  de  amenajare  a  teritoriului  si

dezvoltare urbanistica a localitatilor;

2.  Utilizarii rationale si echilibrate a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;

3. Precizarii  zonelor  cu riscuri  naturale  (alunecari  de teren,  inundatii,  neomogenitati

geologice, reducerea vulnerabilitatii fondului construit existent);

4. Evidentierea  fondului  valoros  si  a  modului  de  valorificare  a  acestuia  în  folosul

localitatii;
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5.  Cresterea calitatii vietii, cu precadere în domeniile locuirii, dotarilor aferente locuirii

si serviciilor;

6. Fundamentarii realizarii unor investitii de utilitate publica;

7. Asigurarii  suportului  reglementar  (operational)  pentru  eliberarea  certificatelor  de

urbanism si autorizatiilor de construire;

8. Corelarii intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spatiului.

Obiectivele lucrarii constau in:

 reaşezarea localităţii prin includerea în intravilanul existent a tuturor suprafeţelor

construite situate pe teritoriul administrativ al localităţii;

 asigurarea  in  cadrul  intravilanului  propus  a  suprafetelor  necesare  dezvoltarii

functiunilor localitatii;

 materializarea programului de dezvoltare a localităţii în P.U.G.;

 propuneri  de perspectiva privind dezvoltarea activitatilor  economice si  evolutia

populatiei;

 armonizarea interesului public cu cel privat;

 propuneri pentru obiective de utilitate publica si asigurarea amplasarii acestora;

 obiectivele propuse vor fi realizate respectand dreptul de proprietate;

 respectarea masurilor de protectia mediului;

 instituirea de masuri speciale de protectie si reglementari specifice pentru zonele

de rezervatii naturale.            

Planul urbanistic general se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a localitatii si

se  coreleaza  cu  bugetul  si  programele  de  investitii  publice  ale  localitatii,  in  vederea

implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica. 

Actualizarea  Planului  Urbanistic  General  al  orasului  Firbinti-Targ  urmareste,  prin

introducerea  in  cadrul  documentatiei  de  urbanism  existente  a  constrangerilor  si

permisivitatilor urbanistice generate de zonele propuse pentru extindere, crearea conditiilor

de  autorizare  a  noilor  constructii,  crearea  premiselor  spatiale  pentru  desfasurarea

activitatilor  economice  si  sociale  in  acord  cu  obiectivele  de  dezvoltare  judetene.  De

asemenea vor fi accentuate implicatiile dezvoltarii urbanistice asupra sistemului de circulatii
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si  a  retelei  de  infrastructura  edilitara,  fiind  conturate  masurile  pentru  dezvoltarea

armonioasa a localitatii.

PUG Oras Fierbinti-Targ stabileste directiile evolutiei localitatii in concordanta cu alte

planuri si programe astfel incat sa atinga urmatoarele obiective:

1.Organizarea arhitectural urbanistica a teritoriului

 stabilirea, delimitarea teritoriului si stabilirea bilantului teritorial aferent;

                      stabilirea si delimitarea zonelor construibile, extinderea suprafetelor

perimetrului construibil prin introducerea in intravilan; 

 stabilirea  si  delimitarea  zonelor  cu  interventie  temporara  si  definitiva  de

construire;

 stabilirea modului de utilizare a terenului in intravilan ;

 formele de proprietate si circulatia juridica a terenului;

2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

 Cai de comunicatii si transport

 Dotari hidroedilitare 

 Infrastructura tehnico-edilitara

3. Extinderea zonei de institutii publice si servicii

4. Stabilirea zonelor protejate a monumentelor istorice

5.Protectia mediului si sanatatii populatiei

 Se va asigura si intretine o suprafata de 26 mp spatii verzi/cap locuitor pentru

intreaga localitate.

 Se va asigura un management corespunzator al deseurilor

Planul Urbanistic General avizat şi aprobat conform legii, devine instrument de lucru

al Consiliului Local în eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire, la

fundamentarea unor investiţii de la bugetul statului, in alte activităţi  ale compartimentului

tehnic de resort.
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Situatia existenta. Localizare geografica si administrativa

Localitatea se află situata în partea de vest a judeţului Ialomiţa, la circa 40 km de

Municipiul Ploieşti, 38 km faţă de Bucureşti şi 30 km faţă de Municipiul Urziceni.

Orasul Fierbinti-Targ

Oraşul  Fierbinţi  Târg de astăzi,  împreună cu zona suburbană formată din satele:

Grecii de Jos, spre vest, Fierbinţii de Sus, spre est, Fierbinţii de Jos, spre nord este situat în

extremitatea de vest a judeţului Ialomiţa şi este străbătut de la vest la est de râul Ialomiţa.

Teritoriul  administrativ  al  orasului  Fierbinti-Targ este pozitionat  la  limita  vestica a

teritoriului judetului Ialomita, la vest orasul Fierbinti-Targ se invecineaza cu judetul Ilfov. 

Mai precis teritoriul administrativ al orasului Fierbinti-Targ la se invecineaza:

- la nord cu comuna Maia, (judetul Ialomita), 

- la vest cu comuna Nuci (judetul Ilfov)  si comuna Gradistea (judetul Ilfov), 
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- la sud cu comuna Petrachioaia (judetul Ilfov)  si comuna Sinesti (judetul Ialomita) ,

- la est cu comuna Movilita (judetul Ialomita)   si comuna Dridu (judetul Ialomita).

SITUATIE EXISTENTA

Cai de comunicatie si transport 

Orasul  este  traversat  de  drumul  judetean   Dj  101  si  101  U.  Astfel  teritoriul

administrativ dispune de legaturi rutiere  modernizate cu municipiul Slobozia, cu municipiul

Urziceni si comunele invecinate. De asemenea comuna are legaturi de cale ferata si statie

de calatori.

         Orasului Fierbinti-Targ se afla la 40 km fata de Bucuresti, 45 km fata Ploiesti si 30 km

fata de Urziceni, sunt distante facute pe drumurile judetene care leaga orasele mentionate.

Accesul  catre  orasul  Fierbinti-Targ  se  realizeaza  prin   drumul  judetean  Dj  101

dinspre comuna Dridu si comuna Gradistea si drumul judetean Dj 101U dinspre comuna

Maia. 

Localitatea s-a dezvoltat  de-a lungul drumului national Dj 101 din care se dezvolta

perpendicular si paralel toate accesele si  strazile orasului.  Tot perpendicular pe drumul

judetean  Dj 101U se dezvolta reteaua stradala  in Fierbintii de Jos. Drumul judetean  Dj

101U se termina,  dupa ce traverseaza Fierbintii  de Jos,  in drumul  judetean Dj  101,  in

Fierbinti-Targ  ,  in  centrul  asezarii.  Drumul  judetean  Dj  101U  leaga  trupul  principal  al

orasului  Fierbinti-Targ cu trupul  de intravilan Fierbintii  de Jos prin  intermediul  unui  pod

peste raul Ialomita. Acest pod auto este dublat, la mica distanta, de o pasarela pietonala.

Podul auto este ingust, are un singur fir de circulatie, sirculatia este reglementata cu semne

de circulatie.

In  partea  de vest,  orasul  Fierbinti-Targ  este  legat  de  satul  Micsunestii  Mari  prin

drumul  comunal  Dc 196,  in dreptul  zonei  Grecii  de Jos,  drum pietruit.  In aceeasi  zona

drumul comunal Dc 276 leaga trupul principal al orasului Fierbinti-Targ, in zona Grecii de

Jos, cu trupul izolat Gara. Drumul comunal Dc 276 este asfaltat.

Strazile din intravilanul orasului Fierbinti-Targ sunt pietruite.
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Caracteristicile circulatiei actuale din orasul Fierbinti-Targ

Teritoriul  administrativ  al  orasului  Fierbinti-Targ  este  strabatut  de  urmatoarele

drumuri clasificate ca drumuri publice :

• Dj 101;

• DJ 101U;

Drumul  judetean Dj  101,  care  traverseaza orasul  este  modernizat  si  are,  partial,

trotuare. El se intersecteaza, in Fiebinti-Targ cu Dj 101U, drum de asemenea modernizat,

ce traverseaza localitatea de la sud la nord.

Cele doua drumuri judetene au profiluri transversale de categria a III-a ( doua benzi

de circulatie).

Strazile din intravilan sunt de categoria a III-a si a IV-a cu latimi carosabile intre 4,0-

6,0 m si fara trotuare. majoritatea fiind pietruite.

Clima judetului se incadreaza in categoria excesiv continentala , ceea ce inseamna

vanturi puternice si risc de formare a poleiului si troienelor pe caile de comunicatii.

Circulatia feroviara

Orasul Fierbinti-Targ are legatura la calea ferata. La limita sudica   a intravilanului

localitatii  este  pozitionata  linia  de  cale  ferata,  spre  doua  directii  importante  imediate,

Bucuresti,  spre vest si  Urziceni, spre est.

Orasul Fierbinti-Targ este conectat la circulatia feroviara  prin gara  Fierbinti. Statia

de calatori ocupa o pozitie relativ usor accesibila calatorilor, fiind situata in partea de sud a

intravilanului in zona Greci. 
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Transportul in comun

Reteaua de transport in comun este deservita de societati se transport in teritoriu

(fostele I.T.A.) si de societati particulare  care au obtinut licentele de transport pe aceste

trasee. Datorita declinului economic, a disponibilizarilor de personal in mediul urban si a

privatizarii sectorului agricol, numarul navetistilor a scazut ,  in prezent un numar important

de navetisti  este reprezentat de elevi.

In urma desfiintarii unor garnituri de trenuri, a disparut o parte sensibila a legaturilor

directe dintre centrele urbane ale judetului. De aceea o mare parte din cei ce faceau naveta

cu trenul au fost preluati de transportul in comun rutier.

Momentele de varf sunt intre orele 6,30 - 10,30 si dupa-amiaza intre orele 14,30 -

18,30.

Alimentare cu apa si canalizare

Alimentarea cu apa

 Reteaua  de  alimentare  cu  apa  are  o  stare  corespunzatoare  si  urmeaza  sa  fie

modernizata. Apa este asigurata de gospodaria de apa cu puturi forate amplasata in vestul

intravilanul trupului principal al orasului Fierbinti-Targ, zona Grecii de jos. In prezent, cea

mai mare parte din  gospodarii sunt racordate la reteaua de apa a localitatii.

Canalizarea si epurarea apelor uzate:

In orasul Fierbinti-Targ este in curs de finalizare un sistem centralizat de canalizare a

apelor uzate menajere si a apelor pluviale. Este realizat o statie de epurare, amplasata in

partea de sud a intravilanului trupului principal a orasului Fierbinti-Targ, zona Fierbintii de

Sus,  care va fi data in folosita la finalizarea retelei stradale si a intregului proiect. In acest

fel  se  va  micsora  fenomenul  de  evacuarea  apelor  uzate  menajere  in  fose  tip  rural,

neimpermeabilizate si care polueaza bactereologic stratul freatic de mica adancime care

este utilizat de peste 70 % din gospodariile comunei, pentru alimentarea cu apa potabila.

Dupa darea in folosinta a retelei de canalizare se va impune bransarea la aceasta retea a

tuturor consumatorilor.
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 Apele pluviale din zonele de locuinte amplasate in intravilanul localitatii sunt dirijate

prin rigole si santuri la canalele de desecare.

GESTIUNEA DESEURILOR

La nivelul orasului Fierbinti-Targ,  problema gestiunii deseurilor este  rezolvata

 prin urmatoarele actiuni:

Cele 4 platformele de deşeuri menajere din localitate au fost închise, urmand a

fi  inscrise in  registrul  de cadastru,  conform HG nr.  1274/2005 si  ecologizate  prin

inierbare  cu  plante  graminee  rezistente  la  factori  poluanti,  in  vederea  refacerii

structurii  solului  si  a  biocenozei.  Aceste zone se vor urmari  post  inchidere  pe o

perioada de 30 de ani, perioada in care se inpune interdictie de construire.

Se recomanda realizarea de perdele de vegetatie perimetral fiecarui depozit

inchis, prin plantarea de arbori cu dezvoltare rapida.

Activitatea de salubrizare se  realizeaza prin  gestiune delegata - astfel  administratia

publica  locala  a  apelat  pentru  realizarea  serviciilor  la  un  operator  autorizat  de  servicii

publice:  SC ECO VEST CODRII  VLASIEI  SRL cu  care  a  fost  incheiat  contract  pentru

serviciile publice de salubritate a comunei.

 Deseurile de tip menajer sunt colectate in incintele proprii ale persoanelor fizice

sau  juridice  si  ridicate  ritmic  de  operatorul  specializat  in  servicii  de  salubritate  care

actioneaza in orasul Fierbinti  Targ.  Astfel  deseurile menajere sunt ridicate din poarta in

poarta , pe baza unui program stabilit  prin contract si  transportate conform legislatiei  in

vigoare.

Colectarea la locul de producere, in fiecare gospodarie, a reziduurilor menajere se

face în recipiente acoperite,  dimensionate corespunzator. Reziduurile nu se  colecteaza

direct în recipient, ci într-o pungă de polietilenă aflată în recipient, care are un volum puţin

mai mare decât volumul recipientului.
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In privinta deseurilor valorificabile , in comuna sunt  amenajate 6 puncte de colectare

selectiva  temporara a deseurilor valorificabile: unul in Grecii de Jos, unul in Fierbintii de

Sus, unul in Fierbintii de Jos trei in Fierbinti targ. Acestea sunt  ridicate si transportate de

catre operatorul specializat SC ECO VEST CODRII VLASIEI SRL in vederea valorificarii. 

In privinta  deseurilor agrozootehnice,  depozitarea temporara a acsetora se realizea

pe platforma special amenajata existenta in localitatea Fierbintii Sus.

 Locuitorii  transporta dejectiile  cu  propriile  utilaje  la  platforma,  unde sunt  depozitate

temporar in vederea mineralizarii si utilizarii acestora ca fertilizant pentru terenurile agricole.

Deasemeni, se va avea in vedere  amenajarea unui spatiu frigorific pentru depozitarea

temporara a animalelor moarte, pana la preluarea acestora de catre societatile autorizate

pentru  neutralizare.  In  acest  sens  s-a    incheiat   un  contract  de  ecasiraj  cu  o  firma

autorizata SC ECO NEUTRALIZARE GRINDASI. 

Pentru  implementarea  prevederilor  art.  5  din  HG  1037/2010  privind  deseurile  de

echipamente  electrice  si  electronice,  cu  modificările  si  completările  ulterioare,  cu

respectarea prevederilor adiacente din alte acte normative, periodic sunt organizate actiuni

de colectare cu firme autorizate. In data de 27 martie 2012, in orasul Fierbinti-Targ, judetul

Ialomita,  s-a  desfasurat  capmania  “URMARIRE  GENERALA”,  in  urma  cereia  au  fost

preluate  de  catre  SC  REMATHOLDING  CO  SRL  cantitati  de  deseruri  electrice  si

electronice.

Deseurile  spitalicesti provenind de la  cabinetele  medicale,  considerate periculoase

(infectioase si intepatoare)  vor fi colectate in containere speciale ce vor fi puse la dispozitie

de catre unitatile specializate de neutralizare a deseurilor  periculoase si  transportate in

conditii de siguranta si incinerate intr-un incinerator spitalicesc autorizat .

In privinta  deseurilor provenite din constructii si demolari, primaria  va lua masuri

pentru controlul acestui flux de deseuri, prin Regulamentele locale de salubrizare (masuri

pentru control fluxului de deseuri în scopul mentinerii unei evidente a cantitatilor generate,

reutilizate,  reciclate  si  eliminate),  prin  conditiile  de  autorizare  a  lucrarilor  de  constructii

(clauze legate de spatiile de depozitare specifice acestui tip de deseuri).

In contractul de prestari servicii salubritate nr. 909/28.04.2012, Capitolul III – Drepturile

si  obligatiile  operatorului,  art.  8,  lit.  q)  este  specificat  faptul  ca  in  cazul  in  care  langa

containerele de colectare sunt depozitate si deseuri din constructii, acestea vor fi colectate

18



RAPORT DE MEDIU 
PLAN URBANISTIC GENERAL
Orasul  Fierbinti-Targ, Jud. IALOMITA

separat,  dupa,  caz,  instiintand  in  scris  utilizatorul  despre  acest  fapt  si  despre  suma

suplimentara ce va fi facturata pentru colectarea acestor deseuri.
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Alimentare cu energie electrica 

Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor economice si a consumatorilor casnici

din orasul Fierbinti-Targ, se realizeaza din posturi de transformare de tip aerian 20/0,4kv,

de diverse puteri, amplasate pe stalpi din beton. 

Telefonie

Abonatii  telefonici  din  orasul  Fierbinti-Targ  sunt  racordati   la  reteaua

ROMTELECOM.

Alimentarea cu energie termica

Orasul Fierbinti-Targ nu este bransat la o conducta de gaze naturale. Exista actinuni

si proiecte in derulare care incearca sa rezolve acest neajuns.

Alimentarea cu caldura

Alimentarea cu caldura a locuintelor si a dotarilor social culturale se realizeaza in

prezent cu sobe  cu combustibil solid ( lemne, carbuni ) . 

Preparare hranei se face cu butelii de aragaz si cobustibil solid. 

Conducte de transport titeti si produse petroliere

Pe teritoriul administrativ al orasului Fierbinti-Targ nu exista conducte de transport

titei.  Din  informatiile  oferite  de  autoritati  exista  in  sud-vest  teritoriului  administrativ  al

orasului retele de produse petroliere. 

1.2 Propuneri de organizare urbanistica

Propunerile privind organizarea viitoare social-economica si  urbanistica a orasului

Fierbinti-Targ  au  tinut  seama  de  necesitatile  si  optiunile  populatiei.  Au  fost  consultate

autoritatile  locale  si  analizate  propunerile  pentru  dezvoltarea  de  unitati  economice  si

crearea de noi locuri de munca, precum si alte sugestii facute pe parcursul consultarilor din

perioada elaborarii Planului Urbanistic General.
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Din analiza situatiei existente se desprind o serie de disfunctionalitati,  care

reclama solutii de eliminare sau diminuare, astfel:

Activitati economice  

Disfunctionalitati:

 industria ialomiteana prin structura sa sectoriala specifica nu genereaza relatii  de

cooperare sau de productie intense între centrele industriale;

 dependenta centrelor industriale de sursele de aprovizionare situate în proximitate

geografica;

 populatie cu media de varsta ridicata;

 grad de scolarizare scazut;

 insuficienta a potentialului uman, natural, turistic;

 procent mare de activi ocupati în agricultura – 62,9 %;

 infrastructura slab dezvoltata;

 scaderea numarului de salariati din industrie;

 scaderi ale investitiilor realizate;

 scaderi ale productiei in ramura alimentara;

 sectorul secundar are o pondere foarte mica;

Agricultura si silvicultura

Disfunctii fn domeniul economiei agrare:

• Exces de umiditate stagnanta.

• Scaderea suprafetelor arabile.

• Scaderea numarului de bovine.

• Scaderea numarului de porcine.

Servicii

Disfunctii :

 insuficienta programelor speciale din educatia si formarea tinerilor;
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 veniturile mici ale populatiei;

 sumele mici alocate dotarilor si procesului de invatamant;

 necorelarea unor dotari de invatamant cu specificul economic al judetului;

 acces limitat la informatii;

 lipsa de interes a tinerilor pentru continuarea studiilor;

 migrarea persoanelor cu studii superioare la oras;

 lipsa  experientei  administrative  in  conditiile  unei  economii  descentralizate  si

insuficienta serviciilor de specialitate caracteristice acestei administratii;

 nivelul scazut al vietii asociative si particiative a populatiei;

 lipsa parteneriatului si cooperarii la nivelul institutiilor si organismelor.

Circulatia rutiera

Principalele disfunctionalitati sunt:

 drumurile orasenesti  sunt pietruite;

 la strazile din intravilan, profilul transversal este redus;

 trotuare insuficiente si  insuficiente treceri pietoni ;

 dispozitivelor de colectare si evacuare  a apelor meteorice insuficiente;

 parcari si statii pentru transportul in comun insuficiente;

 iluminat stradal si  mobilier stradal specific insuficient ;

Analiza critica a situatiei actuale urmareste studiul  echiparii  adecvate a retelei  de

strazi existente, precum si al traficului in transportul in comun local si din teritoriu.

Aspecte critice privind desfasurarea circulatiei rutiere:

- starea de viabilitate a strazilor este proasta in cea mai mare parte [cca 85% din

lungimea strazilor este cu imbracaminti din piatra];

- principalele intersectii sunt insuficient amenajate, aceasta implicand un studiu de

detaliu;

- profiluri necorespunzatoare  [in special al strazilor cu imbracaminti din piatra];

- statiile de transport comunale nu sunt dotate corespunzator ;
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Elementele  prezentate  mai  sus  vor  fi  analizate  in  organizarea  circulatiei

corespunzator traficului  viitor  prognozat si  la valorificarea la maximum a echiparilor si  a

potentialelor existente. 

Alimentarea cu apa     

 In prezent, reteaua de alimentare cu apa  este realizata pe toate strazile  dar

parte  din  gospodarii  isi  asigura  apa  potabila  din  puturi  sapate  sau  forate,  care  se

alimenteaza din panza freatica de mica si  medie adancime, apa nefiind potabila pe mai

multe criterii (mineralizare, duritate etc.)

Canalizarea si epurarea apelor uzate

In  orasul  Fierbinti-Targ  este  in  curs  de  finalizare  un  sistem  centralizat  de

canalizare a apelor uzate menajere si a apelor pluviale. Este realizat o statie de epurare,

amplasata in partea de sud a intravilanului trupului principal a orasului Fierbinti-Targ, zona

Fierbintii  de Sus,  care va fi  data in folosita la finalizarea retelei  stradale si  a intregului

proiect. In acest fel se va micsora fenomenul de evacuarea apelor uzate menajere in fose

tip  rural,  neimpermeabilizate  si  care  polueaza  bactereologic  stratul  freatic  de  mica

adancime care este utilizat de peste 70 % din gospodariile comunei, pentru alimentarea cu

apa potabila. Dupa darea in folosinta a retelei de canalizare se va impune bransarea la

aceasta retea a tuturor consumatorilor.

 Apele pluviale din zonele de locuinte amplasate in intravilanul localitatii sunt dirijate

prin rigole si santuri la canalele de desecare.

Disfunctionalitati:

 - alimentarea cu apa si canalizarea si epurarea apelor uzate 

      -utilizarea apei din pinza freatica de mica adancime in scop menajer fara posibilitatea

controlului sanitar si fara tratare; 

      -fose de tip rural neimpermealizate, care polueaza pinza freatica.  
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Alimentarea cu energie electrica

Disfunctionalitati :

- amplasarea in terenul agricol a posturilor de transformare pentru reteaua de 20 kv ,

conduce la un acces dificil in caz de interventii 

- iluminat public nu este la nivelul normat 

Alimentarea cu caldura si cu gaze naturale

 Localitatea  Fierbinti-Targ  nu  este  alimentata  cu  gaze  naturale  de  la  reteaua

nationala de transport si distributie. Alimentarea cu caldura a locuintelor si a dotarilor social-

culturale se realizeaza in prezent cu sobe cu combustibil solid  (lemne,  carbuni)  si deseuri

agricole  (coceni  de  porumb  si  floarea  soarelui).

Prepararea hranei  se face cu butelii  de aragaz si  cu combustibil  solid si  deseuri

agricole.

-dificultatea de aprovizionare cu combustibil solid : lemne si carbune avand in vedere

ca in judetul Ialomita nu exista exploatari forestiere sau de carbune ; 

-costul ridicat si calitatea necorespunzatoare a combustibilului ; 

-dificultati in aprovizionarea cu butelii de aragaz in perioada de iarna. 

costul  ridicat  pentru  umplerea  unei  butelii,  avand  in  vedere  veniturile  modeste  ale

locuitorilor ;

PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA

Estimand directiile posibile de evolutie a localitatilor, prin valorificarea potentialului

natural, economic si uman existent pe teritoriul orasului Fierbinti-Targ si coreland aceasta

prognoza  cu  prevederile  din  PATJ  Ialomita  s-au  identificat  prioritatile  de  interventie,

urmarind obiectivele generale de dezvoltare:

1) cresterea calitatii vietii si intarirea spiritului comunitar prin dezvoltarea institutiilor

de interes public;
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2) promovarea progresului tehnic, cu implicatii directe asupra cresterii randamentului

la productiile vegetale si animale;

3) ridicarea potentialului productiv al pamantului prin imbunatatiri funciare;

4) intarirea gospodariilor bazate pe munca familiala;

5)  stimularea  organizarii  de  asociatii  pentru  exploatarea  rentabila  a  terenurilor

agricole;

6)  colaborarea  cu  programele  PHARE  sau  Banca  Mondiala  in  finantarea  unor

activitati specifice zonei, precum bursa agricola;

7) Realizarea si extinderea retelelor edilitare: gaze, alimentare cu apa, canalizare.

8) Realizarea de noi drumuri de exploatare;

9) Construirea unui dispensar uman;

10) Construirea unui centru administrativ;

11) Modernizari ale strazilor existente si pietruirea drumurilor secundare;

12) Construirea unui stadion nou.

Concluziile  rezultate  in  urma  analizei  situatiei  existente  au  conturat  urmatoarele

propuneri determinate de potential si prioritati privind relansarea economica a localitatilor,

axate pe valorificarea resurselor solului si subsolului, a capacitatilor existente si fortei de

munca din teritoriu.

Tranzitia economica a generat un intens proces de particularizare a traiectoriilor de

evolutie  datorita  simultaneitatii  actiunii  factorilor  locali,  regionali  si  globali.  Resurgenta

identitatilor locale, reconfigurarea specializarilor si complementaritatilor regionale, presiunile

mediului extern cu constrangeri si oportunitati de dezvoltare specifice se combina într-un

algoritm inedit pentru fiecare localitate în parte. De aceea, în perioade de criza economica

tendintele de evolutie sunt divergente, selective, fluctuante, facand necesare generalizari

care sa sintetizeze trendul de ansamblu, fara sa piarda însa din cadrul explicativ detaliile

sau extremele.

 Conform studiului  de economie elaborat in cadrul PATJ, orasul Fierbinti-Targ  face

parte din tipul evolutiv, acestea sunt particularizate prin valorile medii ale indicatorilor statici

si  prin  tendintele  generale  ale  celor  dinamici.  În  aceste  tipuri  de  asezari,  agricultura

înregistreaza  dinamici  selective  pentru  indicatorii  reprezentativi:  se  extind  suprafetele
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cultivate cu porumb si floarea soarelui în detrimentul celor cultivate cu grau si sfecla de

zahar, cresc efectivele de bovine si porcine. Similaritatile înregistrate de conditiile naturale,

infrastructura în general slab dezvoltata, efectele generalizate ale procesului de îmbatranire

a  populatiei,  reducerea numarului  de salariati  sunt  caracteristicile  care  uniformizeaza o

mare parte a localitatilor  din judetul Ialomita.

Evolutia populatiei  

In  ceea  ce  priveste  structura  fortei  de  munca,  se  impune  orientarea  activitatilor

economice spre incurajarea infiintarii unor mici unitati industrial si agricol de tip asociativ,

valorificarea in acest fel a produselor agricole locale, lucru care ar conduce la scaderea

preturilor si, implicit, la cresterea nivelului de viata. 

Organizarea circulatiei   - Circulatia rutiera

Incadrarea in teritoriul de influenta: Accesul catre orasul Fierbinti-Targ  se realizeaza

prin drumul  judetean  DJ 101. Dj 101U si drumul comunal  Dc 196.

Remedierea  disfunctiilor  privind  circulatia  in  orasul  Fierbinti-Targ   impune

urmatoarele masuri:

- imbunatatirea viabilitatii strazilor;

- reconsiderarea  profilurilor  transversale  necorespunzatoare  prin  infiintarea

trotuarelor si spatiilor verzi de aliniament;

- dotarea corespunzatoare a statiilor de transport intercomunal;

- asfaltarea  strazilor  din  trama  principala  de  circulatii,   pietruirea  celor

secundare, precum si imbunatatirea profilelor strazilor de pamant ;

- realizarea unor intersectii corespunzatoare.

Dezvoltarea circulatiei de tranzit si de interes local

Pe teritoriul  orasul Fierbinti-Targ  se vor  realiza noi  infrastructuri  rutiere si  se

vor modemiza cele existente si anume :

-refacerea stratului de uzura pe  Dj ;

-repararea si  modernizarea strazilor  din reteaua majora conform profilelor propuse
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(asfaltare, impietruiri, trotuare noi,refaceri si amenajari podete);

-amenajarea zonelor cu probleme de circulatie (parcaje, treceri de pietoni , statii pentru

transport in comun);

-amenajarea principalelor intersectii;

-modernizarea DC 198 – prin pietruire si apoi asfaltare ;

Transport local

Actualul  sistem  de  transport  in  comun  se  va  mentine,  adaptandu-se  programul

curselor in funtie de solicitarile cetatenilor orasului avand in vedere ca transportul cu

masini de capacitate mare pentru un numar redus de calatori nu este eficient din punct

de vedere economic. 

Se  propune  amenajarea  corespunzatoare  a  statiilor,  acestea  facand  parte

integrala din peisajul public urban.

Intravilan existent. Zone functionale. Bilant teritorial

Intravilanul  existent  este  cel  prevazut  de  Legea  fondului  funciar  la  01.01.1990.

Intravilanul existent este materializat in PUG prin corelarea limitelor si suprafetelor aflate in

evidenta  OCPI  Ialomita,  cu  cele  aflate  in  evidenta  Primariei  Fierbinti-Targ,   Ialomita,

conform P.U.G. Fierbinti-Targ existent. 
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BILANT TERITORIAL- EXISTENT

AL FOLOSINTEI TERENURILOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV 

TERITORIU

ADMINISTRATIV

AL LOCALITATII

                              CATEGORII DE FOLOSINTA (ha)
               AGRICOL             NEAGRICOL

TOTALarabil pasuni vii livezi paduri ape Drumuri

+CF

Curti

constr

EXTRAVILAN 3840.6 185.0 30 5.0 427.0 646 32.6 - 5166.8
INTRAVILAN 143.0 - 43 1.0 - - 72.8 308 567.8
TOTAL 3983.6 185.0 73 6.0 4,27 646 105.4 308 5734.0
% din total 69.5 3,2 1,3 0.1 7.4 11.3 1.8 5.4 100

BILANT TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE 

IN INTRAVILANUL EXISTENT

ZONE FUNCTIONALE

SUPRAFATA

(ha)

PROCENT

(%)  DIN  TOTAL

INTRAVILAN
Locuinte si functiuni complementare    209.9          37.0
Unitati industriale si de depozitare      24.3            4.3
Unitati agrozootehnice      41.4            7.3
Institutii si servicii      20.0            3.5
Cai de comunicatie si transport

           -rutier

           -feroviar

     66.0

       6.8

         11.6

           1.2
Spatii verzi, sport, agrement        4.5            0.8
Constructii tehnico-edilitare        3.1            0.5
Gospodarie comunala, cimitire        4.8            0.8
Destinatie speciala         -              -
Terenuri libere
TOTAL INTRAVILAN    567.0          100

Caracteristicile zonelor functionale din intravilan:

Locuintele  ocupa o suprafata de 209.9 ha si au o pondere importanta raportat la

suprafata totala a teritoriului intravilan, respectiv 37.0%. 
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Unitati  agro-industriale  si  de  depozitare.  Ponderea  lor  de  4.3  %  din  suprafata

intravilanului existent este mica insa ar trebui valorificata la maximum capacitatea lor prin

modernizare  si  rentabilizare.  In  accesi  situatie  se  afla  si  unitatile  agrozootehnice,  care

ocupa 7.3% din intravilanul localitatii.

Institutii si servicii – au o pondere de 3.5% si sunt inca insuficiente pentru cerintele

actuale;  de aici necesitatea dotarii cu noi tipuri de servicii, precum si modernizarea celor

existente, in vederea intaririi rolului acestora in viata comunitara.

Cai  de  comunicatie  si  transporturi  rutiere-  ocupa  o  pondere  de  11,6%  din

suprafata  totala  a  intravilanului.  Reteaua  existenta  de  strazi  este  echipata

necorespunzator de aici rezulta un traficul auto impropriu la fel ca si  transportul in

comun local si din teritoriu. 

Spatii verzi, sport, agrement, protectie – ocupa o pondere redusa – 0.8%.

Gospodarie comunala – dotarile ocupa 0,8% raportat la suprafata orasului.

Pana in 1990 s-a incercat,  in mod artificial,  restrangerea intravilanului,  pentru ca

suprafata raportata sa fie  cat  mai  mica.  Pentru aceasta.  s-au pastrat  in  intravilan doar

locuintele si o parte a institutiilor publice, pe cand alte obiective, de  exemplu, unitatile agro

- industriale au fost considerate ca facand parte din extravilan, ca trupuri separate.

In intravilanul existent in prezent au fost inglobate vechile trupuri din extravilan astfel

incat intravilanul orasului Firbinti se prezinta, in principal, intr-o forma compacta formata din

zonele Fierbinti Targ, Grecii de Jos, Fierbintii de Sus si separat ca un alt trup de dimensiuni

mari Fierbintii de Jos. Suprafetele de teren ce se propun a fi introduse in intravilan au vizat :

 completari ale zonei pentru locuinte.

 includerea  unor  suprafete  de  teren  pe  care  exista  constructii  sau  alte

amanajari.

 Suprafetei  intravilanului  existent  este  de  567.0  ha,  incluzand  trupurile  izolate,

suprafata  calculata  la  data  elaborarii  PUG-lui  existent,  elaborat  in  anul  1999,  de  catre

ROMPROIECT S.A.

Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial
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Conform  masuratorilor,  din  memoriul  tehnic  al  lucrarii  Actualizare  suportului

topografic  in  vederea  obtinerii  “Planului  Urbanistic  General  al  orasului  Fierbinti  Targ”

rezulta ca:

Suprafata existenta a intravilanului este de 5 313 222mp  (531.3 ha).

Suprafata propusa a intravilanului este de 6 321 655mp  (632.2 ha). Suprafata

propusa  a  intravilanului  este  formata  din  vechiul  intravilan,  terenuri  intrate  in

intravilan prin PUZ, o suprafata intrata in intravilan prin prezentul PUG.

Rezulta o extindere a intravilanului orasului Fierbinti-Targ cu o suprafata de  1 008

433 mp (100.8 ha).

Zonele introduse in intravilan, dupa anul 1999, data realizarii  PUG existent,  sunt

marcate pe planuri PUG, prezenta documentatie si in  actualizarea planul topografic cu

“zona....” de la 1 la 20, dupa cum urmeaza:

-Zona 1 - “Parcelare locuinte”, HCL nr. 44/30.11.2007, suprafata = 600 mp.

-Zona 2 – “Parc solar fotovoltaic”, HCL nr 44/27.09.2010, suprafata = 380 976 mp.

-Zona 3 – “Locuinte pentru tineri casatoriti si parc”, HCL nr 5/31.01.2012, suprafata

= 256 419mp.

Suprafata totala (1+2+3) = 380 976 mp, (38,09 ha)

Toate cele trei zone, se gasesc in partea de sud a intravilanului trupului principal al

orasului Fierbinti-Targ, aditionate la intravilanul propus in anul 1999.

Zone  introduse  intravilan,  aditionate  la  vechiul  intravilan  al  trupurilor

principale:

-Zona 4, suprafata =5706mp, zona destinata cimitirului

-Zona 5, suprafata =23 789mp, zona destinata locuintelor

-Zona 6, suprafata = 4889mp, zona destinata locuintelor

-Zona 7, suprafata =4615mp, zona destinata locuintelor

-Zona 8, suprafata =7808mp, zona destinata locuinte

-Zona 9, suprafata =38 405mp, zona destinata locuinte
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-Zona 10, suprafata =100 016mp, zona destinata locuinte

-Zona 11, suprafata =27 946mp, zona destinata locuinte

-Zona 12, suprafata =108 624mp, zona destinata locuinte

-Zona 13, suprafata =29 007mp, zona destinata locuinte

-Zona 14, suprafata = 20 231mp, zona destinata locuinte

Suprafata totala = 371 036mp

Zone  in intravilan ca trupuri izolate:

- Zona 15,  trup izolat,  suprafata =7187mp,  zona alocata platforma ecologica de

deseuri.

- Zona 16, trup izolat, suprafata =8036mp, zona alocata statie de epurare.

-  Zona 17,  trup izolat,  suprafata  =9649mp, zona alocata  platforma ecologica de

deseuri.

- Zona 18, trup izolat, suprafata =5230mp, zona alocata tehnico edilitare.

- Zona 19, trup izolat, suprafata =6566mp, zona alocata SRMP.

- Zona 20, trup izolat, suprafata =51 378mp, SEMTEST.

Sunt propuse pentru a intra in intravilan 

-Statia de epurare, trup izolat, suprafata = 0.46 ha ,

-Platforma  managementul  integrat  al  deseurilor  menajere,  trup  izolat,  suprafata

=0.11 ha.  

Suprafata  totala  a  teritoriului  administrativ,  conform memoriului  tehnic  al

lucrarii  Actualizare  suport  topografic  in  vederea  obtinerii  “Planului  Urbanistic

General al orasului Fierbinti Targ” este de 57 652 964 mp (5 765.3 ha).

          

Masuri in zonele cu riscuri:  naturale nu se impun masuri  speciale deoarece nu

exista zone cu riscuri naturale.

Dezvoltarea echiparii edilitare. Gospodarirea apelor, 

Propuneri de dezvoltare
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Alimentarea cu apa 

In  dezvoltarea social-economica a orasul  Fierbinti-Targ,  apa trebuie sa raspunda

unor deziderate esentiale, si  anume cele privind cantitatea si  calitatea. O apa buna din

punct  de  vedere  calitativ  si  suficienta  cantitativ  trebuie  sa  asigure  toate  necesitatile

colectivitatii:

- consumul gospodaresc al populatiei;

- consumul public;

- consumul unitatilor economice racordate la retea;

-consumul  si  rezerva  pentru  combaterea  incendiilor.

Consumurile de apa ale localitatii sunt reglementate prin SR1343/1-2006.

Trebuie mentionat ca tehnica alimentarii cu apa in sistem centralizat reprezinta un

sector  de  stricta  specialitate,  fapt  pentru  care  se  recomanda  ca  in  rezolvarea  tuturor

problemelor pe care le ridica aceasta activitate sa fie consultati specialisti competenti cu

experienta corespunzatoare.

              Pentru asigurarea  debitelor  necesarului si cerintei de apa  in conditii  de debit si

presiune constanta  pentru toti  consumatorii comunei  in perspectiva uramatorilor 20-25 de

ani  ,a introducerii  sistemului de   canalizare (conform cu Legea Apelor nr. 107/1996) si a

debitelor specifice de apa pentru nevoi gospodaresti si nevoi publice -prevazute in STAS

1343/1-2006, tabel 1, zona  3- ,,  zona cu  gospodarii  avind instalatii  interioare de apa

rece,calda si canalizare co preparare individuala  a apei calde,,  se propune :

    

-extinderea   frontului de captare ;

-realizarea  zonei de protectie sanitara cu regim sever -la foraje  in conformitate cu HG

nr,930/2005 ;

-reabilitare   conductei   de   aductiune  prin  redimensionarea -extinderea   retelei  de

distributie  apa existenta pentru  alimentare cu apa  a  platformelor de management

intergrat  a  deseurilor  menajere  si  statiei   de  epurare   existente.  Racordarea

platformelor   de  depozitare   si  a  statiei  de  epurare  se  va  face  cu  conducte  din

polietilena inalta densitate PEHD. 
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Canalizare

Realizarea retelei de canalizare menajera si a statiei de epurare este in curs de

realizare si dare in folsinta. 

Zonele  propuse  pentru  dezvoltare  in  prezentul  PUG,  vor  beneficia  de  sistemul

public de canalizare pe masura realizarii sistemului de canalizare propus.

Statia de epurare este amplasata in sudul trupului principal de itravilan al orasului

Fierbinti. Pentru ea s-a instituit suprafata de protectie cu o raza de 300 m.

Descarcarea in emisar  se va face printr-o gura de descarcare –constructie din beton

armat. 

CANALIZARE PLUVIALA  

             Apele pluviale din zona comunei se vor prelua si evacua in afara  localitatii prin

rigole  si  santuri  de  scurgere  amplasate  pe  marginea  strazilor,  cu  conditia  intretinerii

corespunzatoare a acestora. Proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de canalizare

se va face conform normativelor si standardelor  vigoare.  

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC A  

Politica  de  dezvoltare  a  localitatilor  bazata  pe  dezvoltarea  durabila  impune  o

strategie cu urmatoarele scopuri si objective :

• alimentarea tuturor clientilor in conditii de siguranta si la tarife adaptate economiei de

piata ;

• limitarea impactului asupra mediului;

• desfasurarea activitatii de distributie in conditii de eficienta economica ;

• reducerea pierderilor de energie in reteaua de distributie ;

• minimizarea costurilor de exploatare , mentenanta si reparatii;

TELEFONIE  

Retelele telefonice existente permit racordarea abonatilor ce doresc acest lucru .  

Retelele  telefonice  din  comuna  sunt  de  tip  aerian  ,  cablu  telefonic  montat  pe
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tendon de  sustinere , utilizand in comun , in mare parte stalpii de distributie ai retelelor

electrice de joasa tensiune.

ALIMENTAREA CU CALDURA SI GAZE NATURALE

Popunerile pentru eliminarea disfunctionalitatilor sunt legate de transportul gazelor,

mai  precis,   cea  mai  importanta  masura  pentru  respectarea  prevederilor  legale  o

constituie  cunoasterea  de  catre  primarii  (prin  PUG,  dar  si  la  fata  locului)  a  traseelor

conductelor  de  transport  gaze  naturale,  aducerea  la  cunostiinta  celor  interesati  prin

actele emise, a acestor trasee, a distantelor de secventa si a drepturilor proprietarilor de

terenuri aflate deasupra si in zona de siguranta a conductelor.

Alimentarea cu caldura

Propuneri:

- centrale termice pe combustibil gazos la institutiile publice si social culturale ;

- sobe cu gaz sau centrale termice individuate , in cazul introducerii distributiei de gaz ,

pentru asigurarea unui confort termic ridicat.

1.1 Relatia cu alte planuri si programe

H.G. 1706/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru

planuri si programe, impune ca în Raportul de mediu să fie incluse informatii cu privire la

alte planuri relevante pentru planul evaluat, pentru a verifica măsura în care s-a tinut cont

de obiectivele de protectie a mediului  la nivel  national, dar si  a modului  în care aceste

obiective au fost luate în considerare la elaborarea planului de urbanism.

Prezentul PUG evidentiaza situatia actuala, problemele si propunerile de dezvoltare

urbanistica a orasului Fierbinti-Targ din punct de vedere al amenajarii teritoriului, în corelare

cu  prevederile  Planului  de  Amenajare  a  Teritoriului Judetului  Ialomita  (PATJ),  cu

prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN) .

Pentru abordarea problemelor de mediu ale orasului  relevante  au fost  luate in

considerare:
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- Strategia de dezvoltare a regiunii de dezvoltare sud Muntenia; Unul dintre obiectivele

specifice  ale  acestei  strategii  este:  Crearea  de  noi  oportunitati  de  crestere  economica

durabila si  de crestere a calitatii  vietii  prin dezvoltarea patrimoniului  natural/ambiental  si

promovarea politicii de mediu; astfel  se va avea in vedere crearea sistemului de gestiune si

control  a  factorilor  de  mediu,  (inclusiv  inlaturarea  efectelor  negative  asupra  mediului,

imbunatatirea  generala  a  factorilor  de  mediu  prin  protejarea  factorilor  de  mediu  a

biodiversitatii,  pastrarea  si  extinderea  zonelor  impadurite,  a  parcurilor  si  zonelor  verzi).

Obiectivele planului urbanistic propus se inscrie pe deplin printre prioritatile de dezvoltare la

nivel regional.

- PLANUL REGIONAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU – AL ARPM PITESTI. PLAM este un

document  strategic  oficial,  fiind  complementar  celorlalte  activităţi  de  planificare  ale

autorităţilor administraţiei  publice locale. Acest document reprezintă opinia comunităţii  in

ceea ce priveşte problemele prioritare de mediu, precum şi acţiunile identificate ca fiind

prioritare  pentru  soluţionarea acestora.  Scopul  acestui  document  este  dezvoltarea  unei

viziuni  a comunităţii  asupra mediului,  evaluarea problemelor şi  aspectelor de mediu din

judet,  stabilirea  priorităţilor,  identificarea  celor  mai  adecvate  strategii  pentru  rezolvarea

problemelor şi aspectelor principale de mediu precum şi implementarea acţiunilor care să

conducă la o identificare reală a mediului şi a sănătăţii publice. Planul Local de Acţiune

pentru Mediu Ialomita are ca obiective majore:

•identificarea, evaluarea şi ierarhizarea problemelor de mediu,

•imbunătăţirea condiţiilor locale de mediu,

•promovarea conştientizării publicului şi implicarea acestuia in elaborarea şi

implementarea programului,

•promovarea parteneriatului intre autorităţile locale şi alte sectoare ale comunităţii,

•intărirea capacităţii instituţiilor locale in administrarea şi implementarea programelor

pentru protecţia mediului,

•implementarea mai eficientă a legislaţiei. 

Procesul de elaborare şi de implementare a Planului Local de Acţiune pentru Mediu

asigură un excelent inceput pentru dezvoltarea durabilă la nivel local-judeţean.

O  mare  parte  dintre  prevederile  PLAM  -  judetul  Ialomita  si  anume  actiunile

preconizate  in  cadrul  categoriilor  de  probleme  PM-01  Calitatea  si  cantitatea  apei
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potabile;  PM-02  Calitatea  apelor  de suprafata;  PM-03  Pericole  generate  de

catastrofe/fenomene naturale/antropice; PM- 04 ape menajere si industriale; PM-05

Poluarea  atmosferei;  PM-06  Poluare  sol  si  apa subterana;  PM-07  Urbanizarea

mediului;  PM-08  Gestionarea  deseurilor;  PM-10,  Degradarea  mediului;  PM-11

Educatia  ecologica;  PM-12  Transporturile  se  regasesc  analizate  in  PUG-ul  orasului

Fierbinti-Targ.

- Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor –judetul Ialomita;

- Strategia Nationala de gestionare a deseurilor ;

- Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 3 Sud Muntenia;

 Obiectivele stabilite în cadrul PJGD , îndeplinesc urmatoarele criterii:

• urmaresc principiile de fundamentare a politicilor de mediu: Principiul Poluatorul Plateste,

Principiul  Prevenirii,  Principiul  Proximitatii,  Principiul  Eficientei  Economice,  Principiul

Subsidiaritatii, Principiul Aplicabilitatii, Principiul BATNEEC etc.;

• se bazeaza pe urmatoarele prioritati: prevenirea generarii deșeurilor la sursa, reutilizarea

si  reciclarea  acestora,  utilizarea  deșeurilor  ca  sursa  de  energie,  eliminarea  finala  a

deșeurilor prin incinerare sau depozitare;

• urmaresc transformarea problemelor identificate în teritoriu în obiective de rezolvat;

• iau în considerare observatiile si comentariile relevante primite din partea publicului si în

special  a  segmentului  care  urmeaza  sa  participe  la  realizarea  obiectivelor  propuse

(generatori de deșeuri, prestatori de servicii, investitori potentiali, organe de control etc.);

•  sunt  în  concordanta  cu  obiectivele  stabilite  la  nivel  national  (Strategia  Nationala  de

Gestionare a Deșeurilor si  Planul National de Gestionare a Deșeurilor),  la nivel regional

(Planul  Regional  de Gestionare a Deșeurilor  Regiunea 3 Sud Muntenia) si  cu legislatia

europeana si nationala.

CAPITOLUL 2 

ASPECTE RELEVANTE ALE STARII MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI

SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PUG
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2.1. Descrierea zonei de amplasament a orasului

2.1.1. Incadrarea in teritoriu a orasului

Oraşul Fierbinţi Târg de astăzi, împreună cu zona suburbană formată din satele:

Grecii de Jos, spre vest, Fierbinţii de Sus, spre est, Fierbinţii de Jos, spre nord este situat în

extremitatea de vest a judeţului Ialomiţa şi este străbătut de la vest la est de râul Ialomiţa.

Din punct de vedere morfologic, zona in care este amplasat teritoriul administrativ al

orasului  Firbinti-Targ,  apartine zonei  centrale a marii  unitati  denumita Campia Romana,

subunitatea denumita Campul Vlasiei.  Aceasta subunitate,  Campul Vlasiei,  are panta la

Nord, Nord-Vest, avand cote de nivel de 75 – 80 m si catre  Sud, Sud-Vest, cote de nivel de

pana la 50 m. Campia Vlasiei este aluvio-proluviala, acoperita de straturi loessoide.

            2.1.2. Relieful 

Din  punct  de  vedere  geomorfologic,  teritoriul  administrativ  al  orasului  este

caracterizat de prezenta, în partea nordica, a zonei de lunca a râului Ialomita, ce prezinta o

latime mare.  În sectorul de lunca cotele terenului natural au valori de 22-25 m, iar la limita

dintre lunca si câmpul depresionar relieful devine abrupt, cotele având valori 50-60 m în
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zona acestei  limite;  de aici,  spre sud, câmpul  depresionar are un aspect valurit,  având

tendinta generala de scadere a altitudinii.

Figura 2.1.2.1. Unitatile de relief ale Romaniei

 

 2.1.3. Clima

Judetul Ialomita are, in prezent un numar de patru spatii meteorologice, cu sir lung la

observatii si anume:

1.Slobozia 44°33’ lat ; 27°24°long.E; H= 44 m (1979).

2.Grivita 44°45’lat.N; 27°18’long. E; H= 50 m (1920).

3.Fetesti 44°22’ lat.N; 27°51’long.E; H= 44m (1944).

Datorita pozitiei sale , judetul are un climat temperat, cu un pronuntat grad de 
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continentalism , caracterizat prin contraste mari de la vara la iarna . Prin pozitie si relief,

judetul Ialomita favorizeaza iarna, patrunderea maselor de aer rece continental de origine

euro- asiatice , iar vara , mase de aer foarte cald , fierbinti si uscate, din Asia ori Mediterana

si Africa , ceea ce imprima acestei zone o nota specifica de ariditate.

Prin  asezarea  în  partea  de  sud-est  a  tarii  localitatea  Fierbinti-Targ  este  supusa

influentei  maselor  de  aer  estice  –  continentale,  vestice  –  oceanice  si  sudice  –

mediteraneene, ceea ce conditioneaza un climat de tip continental excesiv. Acest tip de

climat  se  caracterizeaza  prin  contraste  pronuntate  de  la  iarna  la  vara,  concretizate  în

amplitudini termice mari (peste 50oC). Valorile medii ale temperaturii aerului sunt de 10 –

11oC, luna cea mai calda este iulie (medie +30oC), iar cea mai rece este ianuarie (medie -

3oC).

Precipitatii

Ca si tempertura aerului, precipitatiile atmosferice au o caracteristica tip continentala

, respectiv cu o diferentiere pronuntata de la o luna la alta si de la un an la altul. Cele mai

mari cantitati anuale de precipitatii –60 la 75 mm – cad la inceputul verii, in iunie; iar cele

mai reduse iarna, in februarie – martie cand totalizeaza doar 26-30 mm .  Variabilitatea

precipitatiilor de la un an la altul este foarte pronuntata ;

Specific zonei judetului Ialomita este si caracterul insular, local al precipitatiilor , astfel incat,

un an deosebit de ploios sau secetos, nu intruneste aceleasi caracteristici pe tot cuprinsul

sau. 

De  asemenea  este  demn  de  semnalat  ca  frecventa  anilor  secetosi  si  a  perioadelor

secetoase este  mai  mare comparativ  cu  cea a anilor  ploiosi  si  a  perioadelor  ploioase.

Precipitatiile  au  un caracter  continental,  producându-se diferentiat  de  la  un  an la  altul,

cantitatea medie anuala fiind de 400 – 600 mm/an, deci un regim deficitar. Acest regim al

precipitatiilor  are  influente  importante  asupra  dinamicii  apelor  freatice,  precipitatiile  fiind

principala sursa de alimentare a celor din urma. 

Vanturi dominante

Daca caracteristicile reliefului judetului , specifice campiei, si deci relativ uniforme, nu

determina modificari in circulatia generala a aerului , liniile mari de relief din vecinatatea sa
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( Carpatii si Subcarpatii de curbura in nord si nord –vest respectiv Valea Dunarii si Podisul

Dobrogei in est ), influienteaza vizibil traiectoria si viteza lor . Astfel , in vestul si centrul

judetului) predomina in tot cursul anului vanturile din sectorul nord-estic , cu frecvente de

peste 25- 29% toamna; 22-34% iarna ; 26-36% primavara si 22-25 % vara.

Vanturile din directie opusa , respectiv din sectorul sud-vestic , reprezinta o a doua directie

predominanta in tot cursul anului.

Ceea ce da o nota aparte judetului sunt fenomenele de seceta care se pot produce

in cursul anului. Astfel, in cursul unui an mediu, pot avea loc cca. 7 perioade de seceta cu o

durata medie de 16 zile; cel mai mare numar de perioade de seceta a fost 12 in 1980.

Cele  mai  frecvente  perioade  de  seceta  s-au  produs  la  sfarsitul  verii-inceputul  toamnei

(august- decembrie respectiv martie-aprilie).

Vânturile dominante sunt din sectorul nordic si nord-estic pe timpul sezonului rece.

Radiatia solara

Radiatia solara globala variaza intre 125 127,5 kcal/cm patrati an valorile crescand

de la NV catre SE, mai ales datorita micsorarii nebulozitatii pe aceeasi directie.Temperatura

medie anuala este de 10,3-10,5 grade C in NV si creste la 11,1 grade C in SE . Luna cea

mai calduroasa , iulie, are temperaturi medii de 22,4-23 gradeC, iar luna cea mai rece ,

ianuarie , temperaturi medii intre –3,2 si -2,2 grade C .

Culoare microclimatice

Pe  teritoriul  comunei  pot  fi  intalnite  mai  multe  zone  mari  cu  un  microclimat

caracteristic.Aceste suprafete sunt reprezentate de teritoriile ocupate de ape.

Apele genereaza suprafata cea mai mare in care este putin atenuat caracterul continental

excesiv al climatului local.

  Concluzie

In climatul judetului Ialomita , seceta este un fenomen specific, care da o nota de

personalitate acestui teritoriu. Nicaieri in tara fenomenul de seceta nu se mai produce cu

aceeasi intensitate, frecventa si durata ca in aceasta zona.
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Atenuarea  efectelor  acestui  fenomen  se  poate  realiza  numai  prin  plantarea

perdelelor  forestiere  sau  pomicole  pentru  diminuarea  efectelor  vantului  ,  ale

evapotranspiratiei, ca si pentru marirea gradului de umiditate.

Se poate considera ca fenomenul de seceta are o anumita ciclicitate , astfel la un sir

de 2-3 ani ploiosi urmeaza un sir de 6-7 ani secetosi.

Figura 2.1.3.1. Unitatile climatice si topoclimatice din Romania

2.1.4. Aer 

Pe teritoriul orasului Fierbinti-Targ nu au fost semnalate obiective industriale care

prin procesele de ardere sau de productie sa afecteze semnificativ calitatea aerului. 

Printre ale surse fixe mentionam: 

 - sistemele  de incalzire locale;
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           - activitatile agrozootehnice desfasurate pe teritoriul orasului;

 Surse mobile: - circulatia pe drumurile judetene si pe drumurile locale (autovehicule

de diferite tipuri si tonaje, utilaje agricole, transport in comun).

 2.1.5. Apa

  Teritoriul  administrativ  al  localitatii  Fierbinti-Targ se gaseste în bazinul  hidrografic

(BH)  al  râului  Ialomita  (BH de ord.  I,  cod  XI-1),  pe  malul  stang al  acestuia,  în  cadrul

Câmpiei Române Orientale la limita  dintre subunitatile interna si externa. 

Râul Ialomita  este pozitionat la nordul localitatilor Greci, Fierbinti-Targ , iar lacul de

acumulare Dridu , constituit din apa raului Ialomita este pozitionat in imediata vecinatate la

intavilanului localiatii Fierbintii de sus. Debitul mediu multianual al râului Ialomita este de

35,4  m3/s  (postul  hidrometric  Cosereni).  Debitele  maxime  se  produc  în  perioadele  cu

precipitatii  abundente,  respectiv  primavara când se înregistreaza un maxim principal,  si

toamna, când se observa un maxim secundar. Debitul maxim anual reiesit din calcul este

de 1280 m3/s la Cosereni pentru de 0,1 % si 600 m3/s pentru asigurarea de 10%, iar la

Slobozia de 1350 m3/s pentru asigurarea de 0,1% si 630 m3/s pentru asigurarea de 10%.

Debitele minime s-au înregistrat fie în sezonul cald, în anii cei mai deficitari pluviometric

(1953, 1963), fie în anii cu iernile cele mai grele, din cauza fenomenelor de înghet. De

obicei, în cursul anului se observa un debit minim principal spre sfârsitul sezonului cald, în

lunile august-septembrie, care corespunde lunilor celor mai secetoase si un al doilea în

timpul sezonului rece, lunile decembrie – februarie, corespunzator timpului celui mai rece

cu predominarea fenomenelor de iarna, în special a podului de gheata. 

Caracteristici hidrogeologice

Din  punct  de  vedere  hidrogeologic,  în  zona  orasului  Fierbinti-Targ,  cel  mai  bine

reprezentate  sunt  acviferul  de  medie  adâncime,  sub  presiune,  din  stratele  de  Fratesti

(nisipuri cu pietrisuri) si acviferul freatic cantonat în depozitele grosiere (nisipuri si pietrisuri)

ale luncii râului Ialomita si în nisipurile de la baza depozitelor de dune din zona câmpului
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depresionar.  Acviferul freatic are în zona o directie de curgere sud-sud-vest – nord-nord-

est, fiind drenat de râul Ialomita. Nivelul hidrostatic este situat la adâncimi de 1-5 m în zona

de lunca, adâncimea sa crescând foarte mult în zona nordica a câmpului depresionar (mai

mare de 20 m) datorita cotelor ridicate ale terenului  natural,  aceasta scazând spre sud

pâna la adâncimi de 10-15 m. 

Orizontul freatic cantonat la baza depozitelor loessoide este puternic drenat

spre raul Ialomita, iar alimentarea se face preponderent din precipitatii prin infiltrarea

apelor  de  suprafata,  apele  avand  un  caracter  bicarbonatat  si  caracteristici  de

potabilitate limita.

Mineralizarea ridicata si duritatea mare a apei ( 46,64 grade germane), o fac

dificil de utilizat in scopuri practice, dar creeaza probleme si pentru irigatii, implicand

un complex intreg de masuri ameliorative pentru evitarea saraturii solului ( drenaj,

spalarea solului,

etc.).Pentru alimentarea cu apa potabila se recurge la puturi de mare adancime ,

apele fiind captate din straturile de Fratesti.

2.1.6. Solurile

Pe teritoriul localitatii Fierbinti-Targ se întâlnesc aluviuni si soluri aluviale în zona de

lunca, iar spre zona câmpului depresionar al Baraganului din partea de nord a teritoriului

administrativ al comunei apar cernoziomuri levigate si cernoziomuri pe relief valurit, precum

si cernoziomuri propriu-zise.

Cernoziomurile  levigate  formate  pe  depozitele  nisipoase  si  lutonisipoase,

caracteristice  reliefului  eolian  (dunelor  de  nisip)  de  pe  partea  dreapta  a  Ialomitei,  se

caracterizeaza printr-o levigare profunda a carbonatilor, datorita unei permeabilitati mari a

nisipurilor, fertilitatea lor naturala fiind redusa.

Soluri sarace sau erodate.

Utilizarea in  agricultura  a  solurilor  (terenurilor)  este  afectata  deo serie  de  factori

limitativi  pentru  productia  agricola,  de  care  se  tine  seama la  bonitarea terenurilor  si  la

incadrarea acestora in clase de pretabilitate.
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Deficitul  de umiditate climatic este un factor limitativ general si  cel  mai important

datorita  cantitatii  reduse  de  precipitatii  si  distributie  nefavorabile  a  acestora  in  timpul

perioadei  de  vegetatie  (in  special  la  porumb).  Prin  irigare  se  realizeaza conditii  pentru

diminuarea acestui factor si pentru valorificarea potentialuli de fertilitate a solurilor.

Introducerea  irigatiilor  atrage  insa  dupa  sine  pericolul  ridicarii  nivelului  apei  freatice  in

arealele slab drenate si aparitia excesului de umiditate care s-ar constitui intr-un alt factor

limitativ. Pentru extinderea si intensificarea irigatiilor este necesara mentinerea in stare de

functionare  a  canalelor  existente  precum si  completarea cu  alte  canale,  dupa  caz.  De

asemenea , este necesara rationalizarea normelor de udare dau reducerea lor in arealele

cu apa freatica la adancime foarte mica . Excesul de apa de suprafata este, de obicei,

temporar  insa  suficient  ca  sa  intarzie  efectuarea  lucrarilor  agricole  la  timp.  Poate  fi

indepartat prin canale nepermanente, nesistematice spre emisarii invecinati.

Alt  factor limitativ natural este saraturarea unor soluri  atat de pe camp cat si din

lunci. Prin irigare exista pericolul extinderii acestui fenomen sau aparitiei unor areale noi cu

saraturi  daca  nu  se  iau  masuri  corespunzatoare  care  sa  asigure  drenarea  eficienta  a

teritoriilor cu apa la mica adancime . Pe de alta parte , prin irigare cu norme sporite si cu

drenare eficienta , solurile saraturate slab moderat  pot fi desalinizate.

Pantele  cu  inclinare  slaba  reprezinta  pericole  de  degradare  prin  declansarea

eroziunii de suprafata dac anu se respecta o agrotehnica antierozionala adecvata ; cele cu

inclinare  puternica  pot  fi  utilizate  ca  pajisti.  Dar  extinderea  terenurilor  in  panta  este

neinsemnata .

Inundabilitatea  reprezinta  alt  factor  limitativ  important  pentru  productia  agricola

ducand la compromiterea recoltelor. Regularizarile de consum de apa , dupa caz, indiguiri

ar determina prevenirea acestui fenomen.

In  afara  factorilor  limitativi  mentionati,  solurile  prezinta  o  oarecare  fragilitate  la

cultivare,  generata  de  urmatoarele  procese:dehumificare,  scaderea  valorilor  Ph,

degradarea fizica, salinizare. Dehumificarea  consta  intr-o  scadere  a  continutului  si

rezervei de humus. Aceste reduceri se coreleaza cu fertilitate minerala intensiva cu azot,

cuaplicarea irigatiei  ,  cu lipsa unor asolamente adecvate si  cu lipsa fertilizarii  organice.

Principalele procese de degradare fizica sunt destructurarea si crustificarea inspecial pe

solurile  balane  datorita  structurii  slab  dezvoltate  si  stabilitatii  hidrice  relativ  reduse  a
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agregatelor. mai ales in regim irigat. La majoritatea solurilor apare o compactare sub stratul

arat care inrautateste insusirile fizice, in general , foarte bune. Dupa cum s-a mai aratat

exista riscul extinderii sau accentuarii salinizarii in zonele cu potential de saraturare (apa

freatica mineralizata la adancime mica, aport suplimentar de apa la contactul camp- terasa)

pe un fond climatic cu perioada de uscaciune in timpul verii. 

Dintre degradarile antropice sunt de mentionat depunerea intamplatoare de gunoaie

si depozite menajere pe soluri fertile din apropierea asezarilor, excavarea unor suprafete si

transformarea lor  in  neproductiv,  bararea unor  cursuri  de  apa pentru  iazuri  care  poate

impiedica rolul de drenari naturali ai teritoriului, cu repercursiuni in ridicarea niveluli freatic

in zonele invecinate.

Zone propice pentru amplasarea haldelor de deseuri zonale

Zone propice penru amplasrea haldelor de deseuri zonale pot fi alese dintre solurile

cu un grad mare de de degradare aflate in Clasa a VI –a a terenurilor improprii , cu limitare

sau  pericole  de  degradare  foarte  severe  in  conditii  irigate  constituite  din  terenurile

saraturate  foarte  puternic  (solonceacuri)si  apoi  de  cele  afectate  de  eroziune   foarte

puternica(erodisoluri) asociata uneori cu prabusiri de maluri.

Poluarea solului

Conform studiului de mediu elaborat pentru PATJ , calitatile naturale ale solului pot fi

afectate de o serie de factori antropici , dintre care pentru mediul rural , cei mai importanti

sunt :  

-depozitarea deseurilor menajere , industriale 

-depozitarea necontrolata sau utilizarea excesiva a substantelor a substantelor fertilizante

sau fitosanitare 

-demolarea partiala a unor constructii si lasarea in paragina a terenurilor respective.

Caracteristici geologice

Din  punct  de  vedere  geologic,  orasului  Fierbinti-Targ  apartine  marii  unitati

structurale cunoscuta în literatura de specialitate de Platforma Moesica.

45



RAPORT DE MEDIU 
PLAN URBANISTIC GENERAL
Orasul  Fierbinti-Targ, Jud. IALOMITA

Cuvertura sedimentara a acestei unitati cuprinde depozite paleozoice, mezozoice si

neozoice.

Paleozoicul este reprezentat prin urmatoarele perioade:

Ordovician-Silurian reprezentat prin gresii fine si conglomerate

Devonian reprezentat prin calcare oolitice

Mezozoicul este reprezentat prin urmatoarele perioade:

Triasic inferior-Liasic mediu reprezentat prin argile, dolomite si marnocalcare

Liasic superior reprezentat prin gresii silicioase

Cretacic  –  este  reprezentat  prin  bancuri  de  nisipuri  glauconitice,  calcare  dure

compacte cu intercalatii de marne si gresii, iar în baza apar mane si argile

plastice.

Neozoicul este prezent prin urmatoarele perioade:

Neogen

            Miocen  -calcare compacte cenusii (la partea superioara)

                          - marne calcaroase

                          - calcare 

                          - marne nisipoase, nisipuri si gresii (în baza)

Pliocen Pontian: argila cenusie compacta

Dacian: argile marnoase cenusii si nisipuri pietrisuri (în baza)

Levantin: marne cenusii cu intercalatii de argile negre si nisipuri vinete

Cuaternar 

Pleistocen inferior: este reprezentat printr-un orizont de nisipuri, la baza cu pietrisuri

cunoscut sub numele de stratele de Fratesti, în care este cantonata apa subterana

Pleistocen mediu: este reprezentat de un pachet de marne si argile, cu intercalatii de

nisipuri (“complexul marnos”) depuse peste stratele Fratesti

Pleistocen  superior:  -  nisipuri  marunte  si  fine,  galbui,  necoezive,  cu  concretiuni

grezoase,  sau  cu  lentile  de  concretiuni  manganoase  si  feruginoase  (“nisipurile  de

Mostistea”);  acestea  afloreaza  pe  malul  drept  al  vaii  Ialomitei,  la  limita  lunca-câmp

depresionar:
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- depozite loessoide  (prafuri nisipoase)

Holocen:  -  depozitele  aluvionare (alcatuite  în  baza din  pietrisuri  si  nisipuri,  iar  la

partea superioara din nisipuri, nisipuri argiloase, argile nisipoase);

-  depozitele  de  dune  (nisipuri  prafoase,  prafuri  nisipoase)  ale  câmpului

depresionar  din  interfluviul  Dunare-Ialomita  situate  la  suprafata  în

partea de sud a teritoriului administrativ al comunei

Pentru activitatea de constructii  si,  implicit  de organizarea teritoriului,  intereseaza

ultima perioada – perioada cuaternara, depozitele holocene descrise aparând la suprafata.

Seismicitate:

Orasul Fierbinti-Targ face parte din zona seismica "D" de calcul, avand :

• coeficientul seismic Ks = 0,16 si

• perioada de colt Tc = 1,5 sec.

Aceste valori fund echivalente cu intensitatea seismica de grad 8 M.S.K.

Procese geologice dinamice

Teritoriul  administrativ  al  orasului  Cazanesti  se  caracterizeaza  printr-o  zonare  a

reliefului, sectorul de lunca ce prezinta cote de 22-25 m si sectorul câmpului Baraganului de

Sud (cote  variind între  65  m si  75 m).  Datorita  acestui  fapt,  la  limita  dintre  cele doua

sectoare,  la  baza  câmpului  depresionar,  pot  aparea  fenomene  de  eroziune  eoliana.

Procese geologice dinamice de natura alunecarilor de teren nu au fost semnalate. 

Fenomene de eroziune se semnaleaza în zonele meandrate ale râului Ialomita, care

delimiteaza la nord teritoriul administrativ al comunei.

    2.1.7.  Riscuri naturale

In judetui lalomita , dintre riscurile naturale si antropice sunt intalnite urmatoarele:

inundatii,  seceta  ,  arsita  ,  cutremure  si  radioactivitate.  Riscurile  legate  de  cadrul

natural sunt descrise si evaluate in conditiile referitoare la apa si conditii geotehnice. 

Principalele probleme legate de radioactivitate sunt preluate din studiul de mediu al

PATJ.

47



RAPORT DE MEDIU 
PLAN URBANISTIC GENERAL
Orasul  Fierbinti-Targ, Jud. IALOMITA

In  cazul  unui  accident  nuclear  sunt  afectate  urmatoarele  elemente  de  mediu:

clima, apele, solul, nivelul fonic , vegetatia, sanatatea oamenilor.

          

   2.1.8. Flora si fauna

Orașul  Fierbinți-Târg  este  situat  în  extremitatea  vestică  a  județului  Ialomița,  la

aproximativ 35 km de București și la aproximativ 25 km de Urziceni.Unitatea administrativ

teritorială a fost declarată oraș în anul 2004 coform Legii nr.83/2004. Localitatea Fierbinți-

Tîrg  se  compune  din  orașul  Fierbinți-Târg  și  satele  aparținătoare  :  Fierbinții  de  Sus,

Fierbinții de Jos ți Grecii de Jos. Orașul Fierbinți-Târg este tranversat de râul Ialomița. O

mare parte din cuva lacului de acumulare Dridu se află pe teritoriul localității Fierbinți-Târg.

Localitatea include suprafețe înscrise în  două situri comunitare, respectiv situl de

importanță comunitară ROSCI0290 Coridorul  Ialomiței,  suprafețe de aproximativ 356 ha

(peste 6% din suprafața localității) și situl de protecție avifaunistică ROSPA0044 Grădiștea

– Căldărușani - Dridu cu suprafețe de cca 970 ha (17% din suprafața localității Fierbinți

Târg).

Suprafețele  din  ROSCI0290  incluse  în  teritoriul  administrativ  al  orașului  Fierbinți

corespund cu limitele pădurii Stroiești II.

48



RAPORT DE MEDIU 
PLAN URBANISTIC GENERAL
Orasul  Fierbinti-Targ, Jud. IALOMITA

Limitele sitului ROSPA0044 Grădiștea – Căldărușani – Dridu
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Pentru ambele situri nu există suprapuneri cu alte categorii de  arii naturale protejate.

           2.1.9. Zona destinata spatiilor verzi si sport

In ceea ce priveste necesarul de  26 mp spatii verzi / locuitor, conform normelor

europene aprobate si insusite si de tara noastra, s-au identificat si propus urmatoarele :

- Suprafata parcuri existente in incinta Centrului de Servicii Sociale : 1.11 ha.

- Suprafata parcuri existente in Fierbintii de Jos, in apropierea Bisericii : 0.15 ha.

-    Suprafata stadion, spatiu verde de 1.63 ha.

- Suprafata  de  spatii  verzi  din  interiorul  terenului  aflat  in  vecinatatea  caii  ferate,

identificat in planuri  ca « PUZ –AMPLASARE PARC SOLAR FOTOVOLTAIC ». Din

suprafata totala a terenului de 38.09 ha  (380 976MP), teren pe care a fost realizat si

aprobat prin HCL proiectul  « PUZ –AMPLASARE PARC SOLAR FOTOVOLTAIC »,

rezulta o suprafata propusa prin proiect pentru realizarea de spatii verzi amenajate

de  1.81 ha.

- Suprafata de spatii verzi din interiorul terenului cu suprafata totala de 25,64ha (256

419mp), aflat in vecinatatea caii ferate si a terenului pe care s-a realizat proiectul de
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parc  fotovoltaic,  teren  identificat  in  planuri   ca  « PUZ  –  LOCUINTE  TINERI

CASATORITI ». Din  suprafata totala a terenului de 25,64ha (256 419mp), teren pe

care  a  fost  realizat  si  aprobat  prin  HCL  proiectul   « PUZ –  LOCUINTE TINERI

CASATORITI  », rezulta o suprafata propusa prin proiect pentru realizarea de spatii

verzi amenajate, parc de 5.7 ha.

- Suprafata cimitirelor din orasul Fierbinti-Targ, existente sau propuse,  este de 5.91

ha. 

- Suprafata liziera la calea ferata, langa gara : 1.36 ha.

Suprafata totala a spatiilor verzi amenajate asigurate in domeniul public si privat este

de :

1.11 ha + 0.15 ha +1.63 ha + 1.81 ha + 5.7 ha + 5.91ha + 1.36=  17,67 ha

Populatia orasului Fierbinti-Targ, raportata la ultimul recensamant este de 4969

locuitori.

Algoritmul de calcul este urmatorul:

- 176 700 mp / 4969 locuitori = 35.56 mp/1 locuitor – suprafata verde amenajata

asigurata,  mai  mare  fata  de  norma  minimala  care  trebuie  asigurata  de  26

mp/locuitor

Suprafata de spatiu verde rezultata de 17.67ha,  este completata de spatiul verde

amenajat realizat in lungul strazilor, prin profilele staradale propuse in PUG. De asemeni

aceasta suprafata se poate mari  datorita recomandarilor oferite in realizarea unor spatii

verzi amenajate prin PUG, in special pentru zona centrala.

Calculul spatiului verde a fost realizat prin masuratori pe planul topografic al orasului

si prin insumarea unor date existente.

In afara spatiilor verzi amenajate in mediul rural mai mult de jumatate din suprafata

terenurilor detinute de proprietari  in intravilan sunt spatii verzi plantate – plantatii joase si

inalte care aduc un aport important la imbunatatirea factorilor de mediu.
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Conform OUG 114/2007 schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi

si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora

ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.

Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice au urmatoarele 

obligatii: 

a) sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi; 

b) sa respecte regulile de aparare impotriva incendiilor pe spatiile verzi; 

c) sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor si arbustilor, deteriorari ale 

aranjamentelor florale si ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de 

pasari si adaposturilor de animale, ale constructiilor si instalatiilor utilitare si ornamentale 

existente pe spatiile verzi; 

d) sa nu ocupe cu constructii provizorii sau permanente zonele inventariate ca spatii verzi.

Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, au urmatoarele obligatii: 

a) sa asigure integritatea, refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea lor; 

b) sa contribuie, prin crearea de spatii verzi, la prevenirea alunecarilor de teren, 

combaterea salinizarii si inmlastinirii prin lucrari de drenaj si lucrari de combatere a eroziunii

solului pe baza avizelor si a acordurilor autoritatii centrale pentru protectia mediului si 

gospodarirea apelor; 

c) sa coopereze cu autoritatile teritoriale si centrale pentru protectia mediului, cu cele ale 

autoritatii centrale pentru amenajarea teritoriului si cu autoritatile administratiei publice 

locale la toate lucrarile preconizate in spatiile verzi si sa faca propuneri pentru 

imbunatatirea amenajarii acestora; 

d) sa nu diminueze suprafetele inventariate ca zone verzi.

Prin administrarea spatiilor verzi se asigura indeplinirea urmatoarelor obiective: 

a) protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii lor; 

b) mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele, solul, 

schimbarile climatice, mentinerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii populatiei, protectiei 

mediului si asigurarii calitatii vietii; 

c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei si a calitatii spatiilor verzi; 

d) elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea spatiilor 

verzi in starea corespunzatoare functiilor lor; 
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e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea suprafetelor 

acoperite cu vegetatie; 

f) extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi, prin includerea in categoria spatiilor verzi 

publice a terenurilor cu potential ecologic sau sociocultural.

Trebuie avut in vedere ca persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru

constructia  si  amplasarea  in  spatiile  verzi  a  obiectivelor  pentru  activitati  economice  si

socioculturale  sunt  obligate  sa  obtina  avizele,  acordurile  si  autorizatiile  prevazute  de

legislatia in vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafata terenurilor si conditiile de

desfasurare a activitatii  ulterioare se determina in baza unor proiecte de specialitate, de

amenajare a teritoriului si urbanism, avizate si aprobate conform legii, cu obligativitatea ca

suprafetele cumulate ale acestor constructii sa nu ocupe mai mult de 10% din suprafata

spatiului verde respectiv. 

Managementul spațiilor verzi

Extinderea intravilanului localităților, transformarea zonelor cu alte funcțiuni în zone

rezidențiale și  construirea pe terenuri  de peste 3000m2 aflate în proprietatea statului,  a

unităților administrativ- teritoriale, a autorităților centrale și locale se pot realiza exclusiv pe

baza documentațiilor de urbanism care să prevadă un minimum de 20 m2 de spațiu verde

pe cap de locuitor și un minimum de 5% spații verzi publice ( Legea 47/2012).

Potrivit art 12, alin. (6) din Legea nr. 88/2014 pentru modificarea și completarea Legii

nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților,

atunci când se solicită tăierea arborilor de pe suprafețe care nu fac obiectul unor proiecte

sau planuri ce se supun relementărilor de mediu în vigoare, este necesar emiterea unui

aviz/punct de vedere de la agenția teritorială pentru protecția mediului.

Conform Codul  silvic  (Legea nr.  46/2008),  vegetaţia  forestieră  din  afara  fondului

forestier  naţional  este  definită  ca  fiind  vegetaţia  forestieră  situată  pe terenuri  din  afara

fondului  forestier naţional,  care nu îndeplineşte unul  sau mai multe criterii  de definire a

pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii:

a) plantaţiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;

b) vegetaţia forestieră de pe păşuni cu consistenţă mai mică de 0,4;

c) fâneţele împădurite;
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d) plantaţiile cu specii forestiere şi arborii din zonele de protecţie a lucrărilor hidrotehnice şi

de îmbunătăţiri funciare;

e) arborii situaţi de-a lungul cursurilor de apă şi canalelor;

f) zonele verzi din intravilan, altele decât cele definite ca păduri;

g) parcurile dendrologice şi arboretumurile, altele decât cele cuprinse în păduri;

h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul căilor de transport şi comunicaţie.

Gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile situate în afara fondului forestier

național este supusă Ordinului   nr. 264 din 26 martie 1999 unde se prevede colaborarea

autorităților publice locale cu structurile administrației forestiere pentru gestionarea  acestei

vegetații.

Factorul antropic

Populatia

Numarul, densitatea si structura populatiei

Din surse oficiale, datele recente arata o populatie stabila in  orasul  Fierbinți-

Târg de 4756 locuitori.

Majoritatea locuitorilor sunt români, procentul acestora din total  este de mai mult de

97%. Apartenența etnică nu este cunoscută pentru restul din populație.

 Din punct  de vedere  al  religiei,  proportia majoritara este formata din ortodocsi,

aproape 98%. Restul populatie din total nu s-au declarant apartinand unei religii.

Evolutia populatiei

Populația  orașului  Fierbinți-Târg  conform  recensamantului  din  anul  2011  era  de

4.969 de locuitori.  Populatia   este in   scădere,   au  fost  inregistrati  5.253 de locuitori  in

recensamantul din 2002.

Conform datelor  puse  la  dispozitie,  mai  jos  este  prezentat  un  istoric  al  evolutiei

populatiei:

Populatia la recensamant

Ani             Total                              Din care:
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     Masculin        Feminin

1930            3613            1745         1868

1966            6314            3188         3126

   1990            6190            3129         3061

1999            5214            2602         2612

Miscarea naturala si migratorie

Rata bruta a natalitatii are valori mai mici, comparativ cu media pe tara, si are cauze

multiple, dar dintre ele se detaseaza starea precara a calitatii vietii si inexistenta certitudinii

in privinta perspectivei zilei de maine, situatie care, in mod cert, va persista pana cand nu

va creste standardul de viata.

In ceea ce priveste miscarea migratorie, aceasta este usor negativa. Principalul centru

de atractie a fortei  de munca in deplasare este orasul Bucuresti,  dar datorita masivelor

reduceri  de  personal,  navetismul  a  scazut  foarte  mult,  existand,  clar,  o  descurajare  a

acestui sistem.

Economia

Economia judetului Ialomita, implicit a orasului Fierbinti-Targ, reflecta caracteristica

resurselor  de  care  dispune,  pe  suportul  productiei  agricole  dezvoltandu-se,  in  special,

industria  alimentara.  Localizarea  in  interiorul  unei  vaste  regiuni  de  campie  si-a  pus

amprenta asupra potentialului economic si a posibilitatilor de valorificare a resurselor de

dezvoltare.

Atributele  calitative  ale  mediului  natural  –  conditiile  geo-morfice,  climatice,

hidrografice – au condus la specializarea economica a orasului Fierbinti-Targ intr-o directie

majora aceea a activitatii agricole. Traditia locala in activitati agricole a influentat structura

fortei de munca, pierzandu-si cu timpul din importanta datorita atractiei exercitate de centrul

urban din apropiere, Bucuresti, astfel se reduce la minimum transferul specializarii agricole

de la o generatie la alta. In acest mod, a fost afectata negativ coeziunea comunitatii locale

prin  slabirea  sentimentului  de  apartenenta,  prin  atenuarea  rolului  comunitatii  locale.

55



RAPORT DE MEDIU 
PLAN URBANISTIC GENERAL
Orasul  Fierbinti-Targ, Jud. IALOMITA

Aceasta a avut efecte asupra nivelului redus de performanta al muncii agricole, alaturi de

dotarea tehnica insuficienta, de accesul limitat la informatie. 

In  teritoriul  administrativ  al  orasului  exista  mai  multe  societati  agricole.  Evolutia

recenta indica o ameliorare in dominanta activitatilor agricole in economia locala, datorita

impactului favorabil al proprietatii particulare asupra pamantului, reclamand actiuni eficiente

de pregatire profesionala a noii generatii in munca agricola.

Caracterul economiei judetului Ialomita este reflectat de natura resurselor de care

dispune,  datorita  suportului  productiei  agricole,  s-a  dezvoltat  în  special,  industria

alimentara.

Elemente pozitive ale ramurii economice:

-pozitie favorabila a dezvoltarii activitatilor – tranzit, transfer; legaturi bune cu zonele de 

Nord si Vest (Moldova si Transilvania) si cu zona de Sud datorita apropierii de calea ferata,

drumuri  judetene  care  fac  legatura  facil  cu  drumul  national  DN  2  si  cu  autostrada

Bucuresti - Brasov.

-detine unul dintre tipurile cele mai fertile de sol.

-capacitatea orasului dar si a judetului de a asigura prelucrarea materiilor prime – industria

alimentara.

      Orasul Fierbinti-Targ dispune de o serie de unitati economice mici si mijlocii, fabrici

de  ulei  alimentar,  cherestea,  produse de panificatie,  nutreturi  concentrate,  prefabricate-

pavele  si  borduri,  statie  de  betoane,  moara,   unitati  de  alimentatie  publica  si  comert

(restaurante,  magazine,  librarie),  unitati  de  prestari  servicii,  filiale  de  banci,  notariat,

biblioteca, sala de sport, societati agricole, statii de combustibil auto, ateliere de reparatii

auto, farmacii umane si veterinare, ateliere de confectionat tamplarie de tip termopan  etc.

In orasul Fierbinti-Targ agricultura constituie o activitate economica dezvoltata.

Din suprafata teritoriului administrativ  al  localitatii de 5734 ha, suprafata agricola

insumeaza 3 983.6 ha.

Activitatea  agricola  se  realizeaza in  cazul  detinatorilor  particulari,  atat  prin  lucrul

individual al suprafetelor proprii cat si prin  asociatii organizate.
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2.2. Evolutia probabila a calitatii mediului in situatia neimplementarii PUG

Prin analiza situatiei existente privind  starea mediului ,  situatia socio-economica  s-

au identificat o serie de aspecte  privind evolutia probabila a componentelor de mediu (apa,

aer, sol, biodiversitate) in situatia neimplementarii obiectivelor propuse prin PUG. S-a avut

in vedere faptul ca un P.U.G. creeaza un cadru pentru modernizarea si dezvoltarea zonei

prin mijloace specifice. Un astfel de plan poate genera presiuni asupra unor componente de

mediu, iar pe de alta parte poate solutiona prin mijloace urbanistice anumite probleme de

mediu existente.

In continuare este prezentata sub forma tabelara evolutia factorilor  de mediu :apa,

aer, sol, biodiversitate , sanatatea populatiei, peisaj, mediu social si economic , in situatia

neimplementarii PUG al orasului Fierbinti-Targ, judetul Ialomita.
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Factor de
mediu

Aspect identificat Propuneri PUG Efecte in cazul neimplementarii

Apa Inexistenta unui sistem centralizat de 
colectare a apelor uzate care sa fie tratate 
in cadrul unei statii de epurare;

Realizarea  unui  sistem de  canalizare  si  a
statiei de epurare.
Amenajarea de santuri si rigole pe marginea
drumurilor pentru colectarea apelor pluviale
din zonele de locuit.

Neimplementarea PUG al orasului va 
conduce la degradarea calitatii apelor de 
suprafata si subterana  datorita  lipsei  
sistemului centralizat de evacuare si tratare 
a apelor uzate.

Aer Infrastructura rutiera necorespunzatoare 
calitativ:

Modernizari  de  strazi  principale  si
secundare  din  intravilan  prin  executarea
unor  lucrări  de  reabilitare  a  acestora
conform normelor de specialitate  a profilelor
drumurilor  şi  modernizarea  sistemelor
rutiere .

In situatia neimplementarii prevederilor PUG
evolutia calitatii aerului va fi normala,nu vor 
aparea modificari;
prin lucrarile de reabilitare a drumurilor va 
scade consumul de combustibil implicit 
emisiile poluanti in atmosfera.

Sol Inexistenta sistemului de colectare si 
tratare a apelor uzate

Realizarea unui sistem centralizat de 
colectare a apelor uzate , prevazuta cu 
statie de epurare ;
Gestionarea corespunzatoare a deseurilor 
provenite din demolari si  a punctelor de 
colectare selectiva a deseurilor valorificabile
;referitor la deseurile menajere acestea sunt
ridicate din poarta in poarta de catre 
operatororul de servicii publice autorizat.

Neimplementarea PUG va conduce la 
degradarea solului datorita deversarii 
necontrolate de ape uzate menajere; 
datorita managementui defectuos al 
deseurilor ,  exploatarii necorespunzatoare 
a foselor existente.

Sanatatea 
populatiei

Inexistenta sistemului de colectare si 
tratare a apelor uzate

Realizarea unui sistem centralizat de 
colectare a apelor uzate , prevazuta cu 
statie de epurare ;
Amenajarea de santuri si rigole pe marginea
drumurilor pentru colectarea apelor pluviale 
din zonele de locuit.

Neimplementarea PUG va avea o influenta 
negativa asupra starii de sanatate si confort 
a populatiei, posibilitatea aparitiei unor boli 
specifice datorita lipsei dotarilor 
corespunzatoare de utilitate publica.

Biodiversitate Pe teritoriul orasului exista doua situri 
Natura 2000: ROSCI 0290 Coridorul 
Ialomitei si ROSPA 0044 Gradistea 
Caldarusani Dridu

Obiectivele planului nu se suprapun peste 
suprafata SPA ului.

Din analiza posibilelor impacturi pe care le 
poate induce planul asupra obiectivelor de
conservare pentru care a fost desemnate 
siturile Natura 2000 se poate trage 
concluzia că implementarea PUG -  Fierbinți
Târg nu va afecta în mod semnificativ nici o 
specie sau habitat pentru care au fost 
declarate siturile comunitare din zonă.

Patrimoniu 
arhitectonic , 
arheologic si 
cultural

Pe  teritoriul  Orasului  Fierbinti-Targ
figureaza  monumente  istorice  incluse  in
actuala Lista a  Monumentelor Istorice.

Va fi intituita zonă de protectie necesară
care să asigure conservarea integrată a 
acestora.

Neimplementarea PUG si a măsurilor
propuse pentru instituirea zonelor de
protectie va conduce la degradarea
stării de conservare si la distrugerea
siturilor arheologice .
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CAPITOLUL 3

CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE  ZONEI  POSIBIL 

A FI AFECTATA 

In capitolul anterior au fost prezentate conditiile naturale cu rol de fond in evaluarea

impactului in arealul analizat, urmand ca in acest capitol sa identifice principalele surse de

impact  cu scopul determinarii gradului de afectare a componentelor naturale in functie de

activitatile ce se vor desfasura pe teritoriul analizat.

Din analiza obiectivelor prevazute in Planul Urbanistic General al Orasului Fierbinti-

Targ  se  poate  aprecia  ca  toate  propunerile  sunt  in  corelare  cu  prevederile  legislatiei

sectoriale  (sanatate,  transport,  etc.)  si  cu  prevederile  legislatiei  in  domeniul  protectiei

mediului si nu aduc atingere acestuia.  Se apreciază că impactul asupra mediului  se va

resimti  numai  la  nivel  local  si  în  imediata  vecinătate  a  acestuia   datorită  lucrărilor  de

constructii ce se vor efectua si care implică amenajarea unor organizări de santier, realizarii

constructiilor.

Aplicarea masurilor prevazute in PUG limiteaza fenomenele de poluare si asigura

baza dezvoltarii durabile a orasului.

Inexistenta  unor  sisteme  de  canalizare  stradală  pentru  apele  uzate  menajere,

folosirea fertilizantilor în agricultură, surse de apă (fântâni) incorect construite si amplasate,

lipsite de protectie sanitară, ce pot determina  prin spălări, scurgeri neorganizate si infiltratii

de ape meteorice, impurificări  ale apelor de suprafată si  mai ales a celor subterane cu

substante chimice si bacteriologice peste limite admise reprezinta  o serie de factori care

prin problemele ce le ridică, pot influenta la nivel punctual sau zonal starea calitătii factorilor

de mediu.
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3.1 Aer

Calitatea aerului 

Din punctul de vedere a calitatii aerului se poate aprecia ca aceasta este ”buna”.  

Nu sunt surse majore de poluare a aerului. Avand in vedere specificul localitatilor,

capacitatile productive industriale si ocupatia majoritatii populatiei, in principal in sectorul

agricol, principalele surse antropice de poluare a aerului care pot fi luate in consideratie

sunt: 

 arderea combustibililor solizi  in surse stationare, respectiv in locuintele si  dotarile

edilitare, este raspunzatoare de incarcarea atmosferei cu un complex de poluanti

gazosi si solizi (SO2, NO, CO, CO2, pulberi). 

 surse mobile circulatia auto generatoare de oxizi de carbon, oxizi de sulf si oxizi de

azot; 

 activitatile de crestere a pasarilor si animalelor in gospodariile populatiei, de la care

se emana amoniac si metan prin fermentarea dejectiilor. 

 depozitarile necontrolate de deseuri, generatoare de oxizi de carbon si metan; 

 activitatile  economice  ce  se  desfasoara  pe  amplasamentul  orasului  sunt

reprezentate de: comert, prestari servicii, constructii, agricultura, servicii transport.  

Din punct de vedere a protectiei mediului  activitatile cu impact asupra mediului sunt

reglementate  prin  autorizatii  de  mediu  conform  Ordinului  1798/2007  pentru  aprobarea

procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.

Conform autorizatiilor  de  mediu  emise  ,poluantii  principali  asociati  acestor  surse

trebuie sa se încadrează în limitele impuse de STAS 12574/1998 – Aer din zonele protejate

si Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferică si

Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti  atmosferici  produsi de

surse stationare.

Amploarea mică a  activitătilor desfasurate in localitate  a determinat ca în Ordinul

nr.  1269/2008  privind  încadrarea  localitatilor  în  cadrul  Regiunii  3,  potrivit  prevederilor

Ordinului  ministrului  apelor  si  protectiei  mediului  nr.  745/2002  privind  stabilirea
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aglomerărilor urbane si clasificarea aglomerărilor si zonelor pentru evaluarea calitătii aerului

în  România,  localitate  Fierbinti-Targ,  judetul  Ialomita  să  fie  încadrată  în  lista  3  –  unde

nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decât valoarea limită

stabilită conform Ordinului 592/2002, modificat prin legea 104/2011:

-pentru pulberi in suspensie PM10 se incadreaza in sublista 3.1 – Zonele unde nivelurile

concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici  decât valoarea-limită, dar se

situează între aceasta si pragul superior de evaluare

- pentru poluantii SO2,NO si NOx, Pb, CO , benzen se incadreaza in sublista 3.3. in zonele

unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea

limita, dar nu depasesc pragul inferior de evaluare. Evaluarea calitatii aerului s-a realizat pe

baza inventarelor de emisii  locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2006 si a datelor

meteorologice,  utilizandu-se  modele  matematice  pentru  dispersia  poluantilor  emisi  in

atmosfera.

3.2.Apa 

Intre apele uzate neepurate si mediul înconjurator în care acestea sunt deversate se

stabileste o relaţie bilaterala:  prin impuritaţile pe care le conţin,  apele uzate acţioneaza

asupra  receptorului,  de  cele  mai  multe  ori  în  sens  negativ,  iar  acesta  la  rândul  sau,

contribuie la înlaturarea poluanţilor, prin procese de autoepurare.

Apele uzate acţioneaza asupra receptorului prin urmatoarele acţiuni:

- modificarea calitaţilor fizice, prin schimbarea culorii, temperaturii, conductibilitaţii

electrice,  radioactivitaţii,  prin formarea depunerilor  de fund,  de spuma sau de

pelicule plutitoare;

-  modificarea calitaţilor organoleptice;

- modificarea calitaţilor chimice prin schimbarea reacţiei apei (pH-ului), cresterea

conţinutului  de  substanţe  toxice,  schimbarea  duritaţii,  reducerea  cantitaţii  de

oxigen datorita substanţelor organice din apele uzate;

Factorii  de  mediu,  apa,  aerul,  solul  au  capacitatea  de  autoepurare,  însa  numai

pentru o încarcare limitata cu poluanţi. Pentru pastrarea calitaţii apelor si implicit a sanataţii

populaţiei si vieţuitoarelor se impune ca înainte de deversarea în sursele de apa a apelor

uzate aceste sa fie epurate astfel încât sa se încadreze în limitele impuse prin norme.
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Calitatea apelor de suprafata, freatice si  de adâncime, de pe raza orasului   este

afectata   de poluantii  proveniti de la apele uzate menajere ,de la fose si de la puturile

absorbante.

Desi  fenomenul  de  autoepurare  al  apelor  de  suprafata  este  prezent  prin  efectul

direct al radiatiei ultraviolete si prin filtrele naturale, pentru eliminarea acestei situatii, se

impune executarea canalizării  in toate subunitătile teritoriale ale orasului  Gura Teghii  si

epurarea ape reziduale menajere.

Restituirea apelor uzate încărcate cu impurităti (suspensii solide, substante organice

biodegradabile de origine animală sau vegetală, substante organice de sinteză, pesticide,

etc.) constituie o gravă agresiune asupra mediului în general si asupra apelor de suprafată

si subterane în special.

Tipurile  de  ape  uzate  rezultate  ca  urmare  a  studierii  situaţiei  existente  intra  în

categoriile:

 ape uzate menajere care prezintă încărcări:

o din  gospodării  individuale:  materii  în  suspensie,  detergenţi,  substanţe

extractibile în eter de petrol, substaţe organice;

o din  activităţile  desfăşurate  la  cabinetul  medical  rezultă  poluanţi  specifici:

cloruri, azot total, fosfor total, potasiu, substanţe organice, suspensii, metale,

microorganisme, detergenţi, virusuri;

 ape meteorice:

o apele  meteorice  directe  prezintă  încărcare  cu  azot,  fosfor,  suspensii  şi

substanţe organice (CBO5, CCOCr);

o apele de scurgere colectate din zona locuită în special de pe zona carosabilă

şi  de  pe  acoperişuri,  ce  pot  fi  încărcate  cu  substanţe  organice,  COT,

suspensii, extractibile cu solvenţi organici, nitriţi, nitraţi,  produse petroliere;

Surse aleatorii  cu caracter intermitent sunt tributare mai ales activităţii  de aplicare a

îngrăşămintelor chimice pe terenurile agricole.

Deasemena , calitatea apelor subterane ,  poate fi afectata prin infiltratii de substante

organice sau chimice provenite din depozitarile necorespunzatoare de deseuri menajere si

dejectii zootehnice , din substantele fertilizante si de combatere a daunatorilor utilizate in
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agricultura,  din   fosele  septice  ale  populatiei  in  sate.  La  aceste  cauze se  mai  adauga

existenta unor surse de aprovizionare cu apa (izvoare, fantani) necorespunzatoare igienico-

sanitar (fara perimetre de protectie, inadecvat construite). Apele uzate menajere incarcate

cu substante organice si chimice, infiltratiile provenite de la closete si grajduri pot ajunge in

stratul acvifer, ceea ce poate influenta negativ calitatea surselor cu apa potabila.

Alimentare cu apa si canalizare

Alimentarea cu apa:

Orasul Fierbinti-targ dispune în prezent de alimentare cu apa în sistem centralizat si

in curs de realizare este reteaua de canalizare a apelor uzate, urmand a se face bransarile

in functie de posibilitati.  Se mentioneaza ca lipsa instalatiilor centralizate ale retelelor de

canalizare  poate determina aparitia unor boli hidrice. 

In  dezvoltarea  social-economica  a  orasul  Fierbinti-Targ   ,  apa  trebuie  sa

raspunda unor  deziderate esentiale, si anume cele privind cantitatea si calitatea. O apa

buna  din  punct  de  vedere  calitativ  si  suficienta  cantitativ  trebuie  sa  asigure  toate

necesitatile colectivitatii:

- consumul gospodaresc al populatiei;

- consumul public;

- consumul unitatilor economice racordate la retea;

- consumul  si  rezerva  pentru  combaterea  incendiilor.

Consumurile de apa ale localitatii sunt reglementate prin SR1343/1-2006.

Trebuie mentionat ca tehnica alimentarii cu apa in sistem centralizat reprezinta un

sector  de  stricta  specialitate,  fapt  pentru  care  se  recomanda  ca  in  rezolvarea  tuturor

problemelor pe care le ridica aceasta activitate sa fie consultati specialisti competenti cu

experienta corespunzatoare.

              Pentru asigurarea  debitelor  necesarului si cerintei de apa  in conditii  de debit si

presiune constanta  pentru toti  consumatorii comunei  in perspectiva uramatorilor 20-25 de

ani  ,a introducerii  sistemului de   canalizare (conform cu Legea Apelor nr. 107/1996) si a

debitelor specifice de apa pentru nevoi gospodaresti si nevoi publice -prevazute in STAS
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1343/1-2006, tabel 1, zona  3- ,,  zona cu  gospodarii  avind instalatii  interioare de apa

rece,calda si canalizare co preparare individuala  a apei calde,,  se propune :

    

-extinderea   frontului de captare 

-realizarea  zonei de protectie sanitara cu regim sever -la foraje  in conformitate cu HG

nr,930/2005.

-reabilitare  conductei  de  aductiune prin redimensionarea  

 -extindere   retelei  de  distributie   apa  existenta  pentru   alimentare  cu  apa   a

platformelor  de management  intergrat  a  deseurilor  menajere  si  statiei   de epurare

existente. Racordarea  platformelor  de depozitare  si a statiei de epurare se va face

cu conducte din polietilena inalta densitate PEHD. 

Canalizare

In orasul Fierbinti-Targ, este in curs de realizare un sistem centralizat de canalizare

a apelor uzate menajere si a apelor pluviale. Este realizata, in sudul trupului principal de

intravilan al orasului Fierbinti-Targ, o statie de epurare care va fi data in folosinta atunci

cand reteaua de canalizare va fi functionala.

Evacuarea   apelor  uzate  menajere,  in  prezent  este  total  necorespunzatoare  ,

deoarece  se  realizeaza  in  fose  de  tip  rural  ,  neimpermealizate  si  care  polueaza

bactereologic  stratul  freatic  de  mica  adancime  care  este  utilizat  de  peste  70  %  din

gospodariile comunei , pentru alimentarea cu apa potabila . 

Apele pluviale din zonele de locuinte amplasate in intravilanul localitatii sunt dirijate

prin  rigole  si  santuri  la  raul  Ialomita  care  trece  prin  apropierea  orasului,  in  lacul  de

acumulare Dridu sau la canalele de desecare .

Zonele  propuse  pentru  dezvoltare  in  prezentul  PUG,  vor  beneficia  de  sistemul

public de canalizare pe masura realizarii sistemului de canalizare propus.

Statia  de  epurare  este  amplasata  in  sudul  trupului  principal  de  itravilan  al  orasului

Fierbinti. Pentru ea s-a instituit suprafata de protectie cu o raza de 300 m.

Descarcarea in   emisar  se va face printr-o gura de descarcare –constructie din

beton armat. 

65



RAPORT DE MEDIU 
PLAN URBANISTIC GENERAL
Orasul  Fierbinti-Targ, Jud. IALOMITA

3.3. Solurile

Solul,  ca  rezultat  al  interactiunii  tuturor  elementelor  mediului  si  suport  al  intregii

activitati umane, este influentat puternic de acestea, atat prin actiuni antropice, cat si ca

urmare a unor  fenomene naturale.  Principalele  activitati  si  fenomene care pot  influenta

negativ calitatea solului  sunt reprezentate prin: 

-   depuneri intamplatoare de deseuri menajere si dejectii de grajd de la populatia orasului, 

-  administrarea  incorecta  a  substantelor  chimice  fertilizante  si  pentru  combaterea

daunatorilor, ceea ce a dus de-a lungul anilor la acumularea lor in sol; 

Conform  Ordinului  1552/2008   ,  Localitatea  Fierbinti  Targ,  judetul  Ialomita  se

incadreaza in   lista  localitatilor  unde exista  surse de nitrati  din  activitati  agricole,  astfel

planul urbanistic propune cai de reducere a aportului de poluanti prin :

-promovarea, in cadrul comunitatii fermierilor si producatorilor agricoli, a aplicarii Codului de

bune practici agricole, actiune obligatorie in zonele declarate vulnerabile;

-stabilirea Planurilor de fertilizare pentru terenurile agricole si respectarea perioadelor de

interdictie  la  aplicare  a  ingrasamintelor  naturale,  in  colaborare  cu  autoritatile  publice

competente in domeniu : Directia Agricola Judeteana, Oficiul de Pedologie si Agrochimie;

3.4. Flora , fauna, rezervatii naturale 

Localitatea include suprafețe înscrise în  două situri comunitare, respectiv situl de

importanță comunitară ROSCI0290 Coridorul  Ialomiței,  suprafețe de aproximativ 356 ha

(peste 6% din suprafața localității) și situl de protecție avifaunistică ROSPA0044 Grădiștea

– Căldărușani - Dridu cu suprafețe de cca 970 ha (17% din suprafața localității Fierbinți

Târg).

In conformitate cu Studiul  de Evaluare adecvata care a fost elaborat pentru

Reactualizare PUG oras Fierbinti Targ, mai jos prezentam identificarea şi evaluarea

impactului, masurile de reducere a impactului, concluziile la evaluarea impactului:

Identificarea şi evaluarea impactului

Conform indrumarului „Managing Natura 2000 sites : The provisions of Article 6 of

the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC”:
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Degradarea habitatelor:  este o degradare fizică ce afectează un habitat. Conform

art. 1 pct.e) al Directivei 92/43/CEE - Directiva Habitate, statele membre trebuie să ia în

considerare impactul proiectelor asupra factorilor de mediu mediului (apa, aer sol) si implicit

asupra  habitatelor.  Dacă  aceste  impacturi  au  ca  rezultat  modificarea  statutului  de

conservare al  speciilor/habitatelor într-unul mai puțin favorabil  față de situația anterioară

impactului, atunci se poate considera că a avut loc o deteriorare a habitatului.

Disturbare: disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unui sit, aceasta afectează

în mod direct speciile și de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină,

etc.). Intensitatea, durata și frecvența elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie luați

în calcul.

Planul  nu  își  propune să  introducă noi  suprafețe  de intravilan  în  limitele  siturilor

comunitare  de  pe  raza  localității.  Există  în  schimb  suprafețe  de  intravilan  introduse  în

limitele  sitului  ROSPA0044-  Grădiștea  –  Căldărușani  –  Dridu,  ceea  ce  ar  necesita  o

corecție a limitelor sitului prin programul MMSC - Realizarea de seturi de date spațiale în

conformitate cu specificațiile  tehnice INSPIRE pentru ariile  naturale  protejate,  inclusiv a

siturilor Natura 2000, având în vedere optimizarea facilităților de administrare a acestora,

SMIS43380.

Analiza  impactulului  are  în  vedere  în  primul  rând restricțiile  ce  vor  fi  înscrise  în

Regulamentul Planului Urbanistic Zonal.

Indicatorii cheie
Impactul planului asupra stării de conservare a habitatelor și
speciilor din ROSCI0290 și ROSPA0044

Suprafețele

afectate

PUG  –ul  orașului  Fierbinți  Târg  nu  își  propune  să  reducă

suprafețele celor două situri și nici să schimbe destinația agricolă

a terenurilor incluse în acestea. Suprafețele incluse actualmente

în ROSPA044 sunt nesemnificative în raport cu suprafața sitului.
Calitatea  apelor

de suprafață

Prin  implementarea  obiectivelor  PUG  se  va  imbunati  calitatea

apelor si a solului deoarece apele uzate nu mai ajung direct in

mediu.
Poluarea

atmosferică

Implemnatarea  obiectivelor  PUG,  va  genera  un  efect  pozitiv

asupra factorului de mediu aer prin reducerea emisiilor de gaze si
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pulberi in atmosfera.
Activități

economice

desfășurate în sit

Piscicultura  intensivă  poate  afecta  habitatele  de  hrănire  a

păsărilor  sălbatice,  în  special  prin  limitarea  vegetației  propice

păsărilor dar avantajeajă speciile ihtiofage.

Managementul  forestier în Pădurea Sroiești  poate avea impact

direct asupra stării  de conservare a habitatului prioritar  91I0 *-

Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.

Activitatea de vânătoare trebuie reglementată pe linie de mediu

pentru a se limita pierderile accidentale și supraevaluarea cotelor

de recoltă.

Impactul cumulativ

Nu este  cazul  apariției  unui  impact  cumulativ  cu  alte  planuri/programe  existente

și/sau avizate în zonă, deoarece PUG-ul Fierbinți Târg are rolul de a actualiza și integra

toate celelelte planuri urbanistice zonale avizate până în prezent și proiecte de dezvoltare a

zonei, precum și de a face propuneri pentru dezvoltări viitoare.

Masurile de reducere a impactului: 

Măsuri având caracter general: 

 Se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin

Legea 49/20011,  precum și  prevederile  OUG 195/2005 cu modificările  ulterioare,

aprobată  prin  Legea  154/2006  –  Cap.  VIII  –  Conservarea  biodiversității  și  arii

naturale;

 Orice  plan  sau  proiect  care  are  legatură  directă  ori  nu  este  necesar  pentru

managementul ariilor naturale de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod

semnificativ aria, singur sau în combinație cu alte planuri ori proiecte, va fi supus

unei  evaluări  adecvate  a  efectelor  potențiale  asupra  ariilor  naturale  de  interes

comunitar  din  teritoriul  PUG-ului,  având  în  vedere  obiectivele  de  conservare  ale

acestora;
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 Titularii de planuri, proiecte si/sau activități care pot afecta semnificativ ROSPA044

Grădiștea – Căldărușani – Dridu și/sau ROSCI0290 Coridorul Ialomiței, vor solicita și

vor respecta prevederile din avizul custodelui ariei protejate, 

 După avizarea planurilor de management, este obligatorie respectarea prevederilor

acestora și  a  regulamentelor  ce le  însoțesc atât  pentru custodele ariilor  naturale

protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează

terenuri si alte bunuri si/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea

ariilor naturale protejate ( în cazul de față situri comunitare);

 Plantarea oricărei specii de arbori în interiorul ROSCI si ROSPA se va face numai cu

acordul administratorului/custodelui;

 Se va evita afectarea de către infrastructura temporară și permanentă a habitatelor

din ROSCI0290 și ROSPA0044 – se vor prefera lucrări de rețele subterane;

 Se vor aplica lucrări de ecologizare a zonelor afectate de măsuri de implementare-

proiecte conform PUG-ului;

Măsuri specifice

o eliminarea fenomenelor de braconaj,

o evitarea contrucției liniilor de înaltă tensiune în jurul lacului Dridu, 

o  menținerea arbuștilor și a arborilor solitari de-a lungul malurilor râului, 

o protejarea apelor de sedimentare excesivă, eutorfizare, contaminarea chimică și alte

forme de poluare; 

o interzicerea arderii stufului în afara cazurilor deosebite în care se impune și doar în

lunile decembrie- februarie,

o restricționarea  realizării  oricăror  planuri  și  proiecte  în  zonele  umede de  pe  raza

sitului ROSPA044, precum și în suprafețele împădurite din Pădurea Stroiești,

o interzicerea utilizării  metodelor violente pentru îndepărtarea păsărilor ihtiofage din

zona amenajărilor piscicole,

o conștientizarea  comunității  locale  cu  privire  la  protecția  păsărilor  sălbatice  și  a

faptului că sunt interzise:

 uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată, 
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 deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din

natură,

 culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

 perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creștere

și de migrație,

 deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea;

 comercializarea,  deținerea și/sau transportul  în  scopul  comercializării  acestora  în

stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de

identificat,

 se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu mijloace generatoare de zgomote.

Calendarul implementarii măsurilor de reducere propuse

Măsurile  propuse  pentru  diminuarea  impactului  vor  fi  implementate  pe  parcursul

implementarii PUG –ului, respectiv  10 ani.

 Responsabil  pentru  implementarea  măsurilor  de  diminuare  a  impactului  și

monitorizarea celorlalte planuri ce se vor realiza pe teritoriul localității este Primăria orașului

Fierbinți Târg  prin Consiliul Local.

Concluzii la evaluarea impactului

Reglementările funcționale ale terenurilor  și  extinderea rețelei  de infrastructură în

cadrul PUG-ului orașului Fierbinți Târg:

 nu modifică suprafața zonelor împădurite de pe teritoriul  administrativ al  orașului

Fierbinți Târg,  

 nu produc schimbări asupra vârstei, compoziției pe specii și a tipului fundamental de

pădure,

 nu  distrug  populații  de  plante  sau  animale  de  interes  conservativ  ridicat,  nu

alterează semmificativ habitatele utilizate de speciile de păsări, mamifere, amfibieni,

reptile și nevertebrate;

 nu influențeaza realizarea obiectivelor pentru conservarea ariilor naturale protejate

de interes comunitar, 
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  nu  influențează  negativ  factorii  care  determină  menținerea  stării  favorabile  de

conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar,

 nu produc modificări ale dinamicii relațiilor dintre sol și apă sau flora și faună, care

definesc structura și/sau funcția ariilor naturale protejate de interes comunitar,

 implementarea PUG-ului nu va avea impact semnificativ direct asupra speciilor de

păsări de interes conservativ.

-Planul urbanistic general împreună cu RLU aferent devine după aprobare ”act de autoritate

al  administrației  publice locale”  pe baza căruia  se eliberează certificate  de urbanism și

autorizatii de construire pe teritoriul localității, pentru viitoarele proiecte, PUZ-uri și PUD-uri.

Conform evaluarii de mediu (pe procedura SEA) a PUG- Fierbinți Târg, realizată în cadrul

-Raportului de Mediu,  implementarea măsurilor propuse în cadrul PUG-ului nu va duce la

creșterea semnificativă a nivelului zgomotului de fond din zonă, la creșteri semnificative a

emisiilor de gaze de eșapament și de ardere; exceptie fac perioadele de implementare a

proiectelor,  când  se  pot  manifesta  efecte  negative  temporare,  indirect  si  reversibile.

Acestea nu vor fi de lungă durată.

-Implemntarea măsurilor propuse în PUG, ca reabilitarea/extinderea infrastructurii rutiere,

de apă și canalizare, nu face decât să ducă la remedierea unor situații de poluare a apei de

suprafață și a solului, în zonele de impact, și implicit la îmbunătățirea condițiilor de mediu.

De asemenea, regimul redus de înalțime al construcțiilor nu va disturba speciile de păsări

din zonă.

- Din analiza posibilelor impacturi pe care le poate induce planul asupra obiectivelor de

conservare pentru care a fost desemnate siturile Natura 2000 se poate trage concluzia că

implementarea PUG -  Fierbinți Târg nu va afecta în mod semnificativ nici o specie sau

habitat pentru care au fost declarate siturile comunitare din zonă.

3.5.  Patrimoniul cultural

Aşezarea a fost locuită încă din epoca Evului Mediu timpuriu, sec. III-IV, aşa cum a

fost  demostrat  prin  cercetările  arheologice  realizate  până  în  anii  ’80.  Aşezarea  era

amplasată  în  lunca  inundabilă  a  râului  Ialomiţa,  specific  păstorilor  care  se  aşezau  în

imediata apropiere a cursului de apă. Cele două necropole descoperite în urma săpăturilor

arheologice,  prima  din  sec.  III-IV  cea  de  a  doua  din  sec.  XVI-XVIII  atestă  o  locuire
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prelungită în zonă, eventual cu unele întreruperi datorate atât condiţiilor de mediu (secete,

inundaţii, boli) dar şi celor istorico-economice (războaie, iobăgie). 

Fiecare  dintre  satele  componente  apare  menţionat  în  documente  începând  cu

secolul XV în acte de donaţii, împroprietăriri, dote. Prima atestare documentară a satului

Fierbinţi Târg datează din anul 1622, fiind menţionat în hrisovul lui Gavril Movilă. 

După adoptarea Regulamentului Organic în Muntenia în 1830 şi 1835 în Moldova

satele  de  câmpie  capătă  un  alt  aspect,  din  aşezări  risipite  se  transformă  treptat  în

aglomerări sistematizate, proiectate de ingineri hotarnici, ordonate de uliţe şi case aliniate,

dotate cu şcoală, primărie, cârciumi, hanuri, poştă. Toate eforturile erau îndreptate către

mărirea producţiei de cereale, fixarea populaţiei, controlul mişcării populaţiei şi nu în ultimul

rând colectarea impozitului pe recolte. 

Modernizarea începută în 1835 se apropie de o încheiere abia în 1864 când este

abolită claca, iar ţăranii (adulţi de sex masculin) sunt împroprietăriţi potrivit capacităţii de

muncă şi a uneltelor şi utilajelor pe care le aveau: car, plug, boi, cai. Compoziţia socială a

satelor de câmpie se diferenţiază în funcţie de nivelul de dezvoltare al localităţii, industria

locală şi posibilităţile de schimburi de produse – în natură, la târguri; distanţa faţă de marile

centre  de  comerţ  şi  de  căile  de  comunicaţie  majore.  Regularizarea satelor  şi  alinierea

construcţiilor  datorate  Regulamentului  Organic  votat  în  Tările  Române  în  1834

modernizează viaţa rurală şi o aduce treptat la un nivel economic apt să susţină micile

comunităţi agricole.

Populaţia  din  Fierbinţi  a  fost  protagonista unui  eveniment  care avea să modifice

radical raportul dintre ţărani şi vechii proprietari de terenuri. În ianuarie 1862 la îndemnul lui

Mircea Mălăeru, fost deputat ţăran îm Adunarea Ad-hoc din 1857 care l-a ales ca domn al

Munteniei  pe  Alexandru  Ioan  Cuza,  ţăranii  din  judeţele  Ilfov  şi  Ialomiţa  se  răscoală

împotriva regimului de lucru opresiv exercitat de moşieri cerând cu stringenţă o emancipare

a clăcaşilor şi nu în ultimul rând o reformă agrară. Revolta a fost reprimată drastic prin forţa

armelor. 

În acelaşi an, în luna iunie Adunarea votează (cu 62 de voturi pentru şi 35 contra)

proiectul de Lege rurală elaborat de Comisia Centrală, prin care ţăranii erau emancipaţi de
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servituţile feudale, dar deposedaţi de pământul pe care-l aveau în folosinţă de la boier; Al. I.

Cuza refuză să sancţioneze legea.

În aprilie 1864 este adoptată Legea de organizare a comunelor urbane şi rurale. În

luna august Al. I. Cuza promulgă Legea rurală, care urma să intre în vigoare în 1865. legea

rurală elibera pe ţărani de sarcinile feudale şi îi împroprietărea cu loturi de pământ. 

“Art. 1 

Sătenii clăcaşi sunt şi rămân deplini proprietari pe locurile supuse posesiunii lor, în

întinderea ce se hotărăsc prin legile în fiinţă. Această întindere (peste locul ce au sătenii în

vatra satului, pentru casă şi grădină) este:

a) în judeţele dincoace de Milcov (Ţara Românească): 

1. pentru săteanul cu 4 boi şi o vacă, 11 pogoane,

2. pentru săteanul cu 2 boi şi o vacă, 7 pogoane 19 prăjini,

3. pentru săteanul ce are o vacă sau tăuraş, 4 pogoane şi 15 prăjini.

Art. 2 

Locuitorilor, cari nu se bucură de întinderea pământului ce li se cuvine după articolul

precedent, li se va împlini întinderea legală de pământ.

Art. 3 

Nici într-n cas, suma locurilor rămase în deplină stăpânire a sătenilor a săteanului,

nu va fi mai mare de cât 2 treimi ale unei moşii.

Art. 4 

Văduvele fără copii, nevolnicii, sătenii care n-au meserie de agricultori, şi n-au făcut

clacă, şi prin urmare n-au avut pământ de hrană, mărginiţi fiind numai în locul caselor şi al

îngrăditurilor lor, toţi aceştia devin proprietarinumai pe locurile legiuite, cuvenite pentru casă

şi grădină, adică: în judeţele de dincoace de Milcov: 400 destânjeni pătraţi la câmp, şi 300

la munte, stânjenul ţărei româneşti.

Art. 15 

Islazurile,  ima[ele,  locurile de fâneaţă şi  arătură rămase în proprietatea sătenilor,

după decretul de faţă, se vor hotărnici şi petrui. Inginerii tipografi îndestulători, orânduiţi şi

plătiţi de Stat se vor numi pentru fiecare judeţ, spre a dirige şi a activa lucrarea de mai sus.
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Art. 17 

Vetrele satelor se vor petrui şi hotărnicii după modelul arătat în art. 15

Art. 18 

Proprietarii  de moşii  păstrează pe seama şi  în  folosul  lor  toate clădirile,  sădirile,

usinele, cu îngrăditurile lor, precum şi eleştee (iazurile) şi morile ce vor fi având în cuprinsul

vetrelor.

Art. 19 

Asupra iazurilor decare se face menţiune în art. precedente, sătenii păstrează şi în

viitor  facultatea  de  a-şi  adăpa  vitele,  cu  îndatorire  însă,  de  a  contribui  împreună  cu

proprietarul pentru întreţinerea iezăturilor, întru cât trebuinţa adăpătoarei ar cere.

Art. 20 

Toate locurile şi clădirile din ciprinsul vetrei satului, care după art. de mai sus nu

rămân  nici  în  porprietatea  sătenilor,  nici  în  a  stăpânului  de  moşie,  precum:  bisericile,

cimitirele,  casele comunale,  şcoalele,  caseleşi  îngrăditurile  menite  şi  făcute de comună

pentru  preoţiibisericilor,  pieţele,  uliţele  şi  locurile  ocupate  de  pătule  (coşere)  şi  alte

stabilimente  comunale  astăzi  în  fiinţă,  rămân  proprietatea  comunelor  rurale,  fără

despăgubire.” 

Planurile  prestabilite,  proiectate  de  inginerii  hotarnici,  impuse  aşezărilor  au  fost

respectate  până  în  zilele  noastre.  Astfel:  străzile  au  deschideri  diferite  în  funcţie  de

importanţă:  principale  şi  secundare,  parcelele  aveaua  suprafeţe  de  cca.  1000mp.  şi

cuprindeau locuinţa, anexele gospodăreşti şi grădina.

In Marele Dicţionar Geografic  publicat în 1901 de George Ioan Lahovari Fierbinţi

Stroeşti  era  comuna rurală  în  judeţul  Ilfov,  plasa  Mostiştea.  Aceasta  era  compusă  din

satele: Fierbinţii  de Jos, Fierbinţii  de Sus, Fierbinţi  Gruiul,  Fierbinţii  de Târg şi  Stroieşti.

Comuna era reşedinţa unei companii de dorobanţi şi avea un birou telegrafic care făcea şi

serviciul poştei rurale.

Conform datelor publicate la cea dată în comună erau:

-  2289  locuitori  dintre  care  41  de  străini,  (locuitori  împroprietăriţi   326,

neîmproprietăriţi  262)
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- suprafaţa totală a comunei: 3052 ha, împărţită astfel:

- proprietarii: 1632 ha. (cultivat 1037, necultivat 160, islaz 85, pădure 350)

- localnici: 1420 ha. (cultivat 1320, 100 necultivat)

- contribuabili: 500,

- meserii: 466 plugari, 100 – alte meserii,

- echipament agricol:

- 293 pluguri: 245 boi şi 48 cai.

- 370 care şi căruţe: 289 boi şi 81 cai.

- case: 559

- vite mari: 2053 (478 – cai şi iepe, 5 armăsari, 941 boi, 475 – vaci şi viţei, 43 – tauri,

15 – bivoli, 96 – bivoliţe

- vite mici : 2901 (10 – capre, 374 – porci, 2571 – oi)

- comerţ : 21 cârciumi, 1 hangiu.

Fierbinti  Târg,  sat  -  amplasat  aproape  de  vărsarea  gârlei  Pociovariştea  în  râul

Ialomiţa. In fiecare duminică se organiza bâlci. Exista o fabrică de lumânări şi 8 cârciumi.

- locuitori: 201 dintre care 28 de străini

- vite mari: 52

- vite mici: 210

Fierbinţii  de  Sus,  fost  Fierbinţii  Ghicăi,  sat  –  amplasat  pe  malul  drept  al  râului

Ialomiţa,  între  sat  şi  râu (terenul  era mocirlos).  Până în  1882 a fost  sediul  primăriei  şi

reşedinţa subprefecturii Plasei Mostiştea. Satul avea terenuri în suprafaţă de 1433 hectare

împărţite  între Eraclie Arion – 936 ha.  şi  497 deţinuţi  de locuitori.  Proprietarul  E.  Arion

cultiva  700 ha.,  86  era  islaz  şi  150 pădure.  Localnicii  cultivau  465 ha.  restul  rămânea

necultivat. In sat existau: o şcoală de băieţi şi una de fete – sub acelaşi acoperământ –

construită în 1885, o moară cu apă, o maşină de treierat şi un pod. Comerţul se făcea în 7

cârciumi.

- locuitori: 820 dintre care 6 străini,

- vite mari: 842,

- vite mici: 687
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Fierbinţii de Jos, sat - amplasat pe malul stâng al râului Ialomiţa. Satul avea terenuri

în suprafaţă de 374 hectare împărţite între Eraclie Arion – 7 ha. şi 367 deţinut de locuitori.

Comerţul se făcea de către un cârciumar şi un hangiu.

- locuitori: 502 dintre care 7 străini,

- vite mari: 461,

- vite mici: 359

Fierbinţi Gruiul, sat - amplasat între Fierbinţi de Sus şi Fierbinţi de Târg. Satul avea

terenuri în suprafaţă de 327 ha. lucrat integral de localnici.

- locuitori: 427 

- vite mari: 387,

- vite mici: 77.

Stroeşti, sat - cunoscut anterior sub numele Stroeştii Sărindarului, este aşezat între

Fierbinţii de Sus şi Fierbinţi Târg. Se întinde pe o suprafaţă de 908 ha şi are o populaţie de

339 locuitori.

- vite mari : 309

- vite mici : 1568

Grecii de Jos, sat - Greci este denumirea generică veche a unei întinse localităţi,

situate la poalele pădurii  Vlăsiei şi la N-E de Bucureşti în judeţul Ilfov,  plasa Mostiştea.

Moşia  familiei  Greceanu  a  rămas  intactă  până  la  hotărnicia  din  1763.  Biserica  veche

împreună cu o şuviţă de moşie au fost date ca zestre Smarandei fiica Spătarului Şerban

Greceanu căsătorită cu Iordache Stolnicu (zis Micşunescu). 

Grecii de Jos, cunoscuţi şi sub denumirea de Fundul Dancului, este situat pe malul

drept al văii  Pociovaliştea, aproape de confluenţa acestei  văi cu râul Ialomiţa. Satul s-a

înfiinţat în anul 1851 pe proprietatea lui Grigore Pandelescu.

Satul se întinde pe o suprafaţă de 510 ha şi are o populaţie de 173 de locuitori.

Terenul  se  împarte  astfel:  365 ha Grigore  Pandelescu şi  143 ha localnici.  Pandelescu

împreună cu localnicii cultivă împreună 443 ha. Comerţul se face de către un hangiu.

- vite mari: 154,

- vite mici: 221.
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In  perioada  interbelică  Fierbinţi  a  fost  centru  de  plasă,  având  51  de  sate

aparţinătoare. 

Lângă Fierbinţi era prevăzută amenajarea lacului Vărzaru încă din 1941 şi legarea

cu râul Ialomiţa. Comisia Monumentelor Istorice a încredinţat inginerului Rantea realizarea

unui  studiu  de  protecţie  pentru  monumentele  istorice  din  zona  afectată.  Intre  acestea

figurau  bisericile  “Sfinţii  Voievozi”,  construită  în  1889  şi  Sfinţii  Gheorghe  şi  Nicolae

construită în 1743. 

Până în 1950 Fierbinţi Targ devine reşedinţa plasei Fierbinţi

Intre secolul XX Fierbinţi Targ a fost arondat administrativ, astfel:

- din 1950 până în 1956 face parte din raionul Snagov, Regiunea Bucureşti,

- între anii 1956 – 1968 Raionului Urziceni, Regiunea Bucureşti,

- între anii 1968 – 1980 a aparţinut judeţului Ilfov,

- din 1981 intră în componenţa judeţului Ialomiţa.

Monumente  istorice  protejate  prin  Legea  de  protejare  a  monumentelor  istorice

422/2001 conform Listei monumentelor istorice aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi

Patrimoniului  Naţional  nr.  2361/12.07.2010  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României  ,

partea I, nr. 670bis/1.10.2010.

Potrivit  Legii  50/1991  modificată  şi  republicată  până  la  stabilirea,  prin  planuri

urbanistici, zonele de protecţie din jurul monumentelor istorice se delimitează astfel:

- 100 metri în localităţi urbane,

- 200 metri în localităţi rurale,

- 500 metri în afara localităţilor.

Nr.
crt
.

Cod LMI Denumire Localitatea  - Adresa Starea de 
conservare 

43 IL-I-s-B-14046 Situl arheologic de la 
Fierbinţi
Sec. III – IV î.Ch.

Oraş Fierbinţi Târg
« Malul Roşu »

44 IL-I-s-B-
14046.01

Necropolă 
Sec. XVI - XVIII

45 IL-I-s-B-
14046.02

Necropolă 
Sec. III – IV î.Ch.
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14
4

IL-II-m-B-20199 Biserica « Sf. Nicolae »
1854

Sat Fierbinţii de Jos,
Oraş Fierbinţi Târg
Str. Bisericii, nr. 8

Foarte bună

14
5

IL-II-m-B-14125 Biserica « Adormirea 
Maicii Domnului »
1842

Oraş Fierbinţi Târg
Str. Malului, nr. 710

Foarte bună

14
6

IL-II-m-B-14124 Casa Alexe Tănase
1922

Sat Fierbinţii de Sus
Oraş Fierbinţi Târg
Calea Urziceni, nr. 
651

Stare de colaps

14
7

IL-II-m-B-14127 Primăria 
1929

Oraş Fierbinţi Târg
Str. Bucureşti, nr. 56

Foarte bună

14
8

IL-II-m-B-14126 Biserica « Sf. 
Gheorghe »
1863
reparată 1915

Oraş Fierbinţi Târg
Str. Poştei, nr. 32bis

Foarte bună

15
0

IL-II-m-A-14129 Biserica « Adormirea 
Maicii Domnului »
1754

Sat Grecii de Jos, 
Oraş Fierbinţi Târg
Str. Micşuneşti,nr. 4

Foarte bună

21
2

IL-IV-m-B-14177 Mormântul generalului 
Eraclie Arion
sf.sec XIX

Sat Fierbinţii de Sus
Oraş Fierbinţi Târg
Calea Urziceni, nr. 
422
în incinta Centrului de
Asistenţă Socială

Foarte bună

Monumentele  istorice  clasate  sunt  marcate  pe  teren  prin  simboluri  distincte

amplasate la vedere. Pentru marcarea lor a fost eliberat avizul Direcţiei de Cultură, Culte şi

Patrimoniul Cultural Naţional – Ialomiţa nr. 34/M/05.09.2007.

Clădiri şi vestigii importante pentru istoria orasului

Nr
.

Localitatea – 
adresa

Descriere Starea de conservare

1 Grecii de Jos, 
sat.

Poarta - clopotniţă - Str. Micşuneşti, nr.4
Ale bisericii “Adormirea Maicii Domnului” 
Stil Neoromânesc, Anii ‘30, sec. XX

Bună 

2 Fierbinţi Târg Casa Gheorghe Petre Spadonide – str. 
Spitalului, nr. 1
Stil modernist, Anii ’40,sec. XX

Foarte bună

3 Şcoala primară – Calea Bucureşti, nr.16 
(azi BCR)
Şcoală tip “Spiru Haret”, Sf. Sec. XIX

Foarte bună
cromatica nu pune în 
valoare valoarea 
arhitecturală şi istorică

4 Spitalul – str. Spitalui, nr. 57 (azi Centrului Bună
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de Asistenţă Socială)
Plan pavilionar, sf. sec.XIX

cromatica nu pune în 
valoare valoarea 
arhitecturală şi istorică

5 Monument comemorativ – N.C. Georgescu
Amplasat pe aleea principală din curtea 
spitalului piedestal şi urnă funerară, sf.sec. 
XIX

Foarte bună

6 Troiţă în curtea Bisericii “Sf. Gheorghe”
Sec. XX

Foarte bună

7 Arhitectura rurala Stare de colaps 
8 Fantana cu cumpana Buna 
9 Fierbinţii de 

Sus
Ruina Bisericii ‘Sfintii Voievozi”din Stroieşti
1889
Amplasată în lacul de acumulare

Stare de colaps

10 Cimitirul Bisericii din Stroieşti
Sec. XIX

Stare de colaps

11 Poarta fostului Conac al lui Alexandru 
Ghica
Sec. XIX

Stare de colaps

12 Arhitectura rurala Stare de colaps
13 Fantana cu cumpana Buna 
14 Fierbinţii de Jos Clopotniţa bisericii 

 Sec. XX
Foarte buna

Monumentele istorice trebuiesc protejate si pentru a realiza acest lucru se traseaza o

zona de protectie.   Zona de protecţie din jurul  unui monument este o porţiune de teren

delimitată şi trecută în regulamentul local de urbanism pe care nu se pot face construcţii,

plantaţii şi alte lucrări care ar pune în pericol, ar polua, ar diminua vizibilitatea, ar pune în

pericol eventualele vestigii  arheologice subterane aflate sub sau înimediata vecinătate a

monumentului. Este o zonă-tampon între monument şi mediul înconjurător actual.

Distanţele  se   măsoara  de  la  limita  exterioară  a  terenurilor  pe  care  se  află

monumente istorice.

 Terenul pe care se află un monument istoric include, în afară de construcţia propriu-

zisă, şi drumuri de acces, scări, parcul sau grădina, turnuri, chioşcuri şi foişoare, gardul sau

zidul  de  incintă,  bazine,  fântâni,  statui,  cimitire  şi  alte  construcţii  sau  amenajări  care

formează  ansamblul  monumentului.

          

          Zona protejată, in cazul orasului Fierbinti-Targ, este o zonă construită protejată - care
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cuprinde o suprafaţă de teren care are construcţii de interes. Delimitarea zonei protejate se

face de către Consiliul Local şi urmăreşte păstrarea zonei protejate cât mai mult şi cât mai

bine posibil,  controlul  intervenţiilor de orice fel  -  defrişări,  distrugeri,  reparaţii,  modificări,

demolări,  construcţii  noi,  săpături  care să afecteze terenul,  etc. şi  punerea în valoare a

zonei protejate pentru înbunătăţirea calităţii mediului şi a vieţii locuitorilor.

CAPITOLUL 4  

 PROBLEME DE MEDIU RELEVANTE PENTRU PUG
Calitatea globala a factorilor de mediu din localitate Fierbinti-Targ, este apreciata ca

fiind buna, pe teritoriul orasului nu exista surse majore de poluare a factorilor de mediu.

Pe  viitor  se  propune  conservarea  si  imbunatatirea  calitatii  mediului,  tinandu-se

seama seama de problemele specifice ale obiectivelor economice din zona, existente si

viitoare.

 

Aspect  de

mediu

Probleme de mediu relevante pentru PUG

Apa Inexistenta unui sistem centralizat de  colectare a apelor uzate care sa fie tratate

in cadrul unei statii de epurare;
Aer Calitatea aerului este buna, activitatile economice existente nu constituie surse 

majore de poluare .

Infrastructura rutiera necorespunzatoare calitativ;

Folosirea  de  combustibil  solid  pentru  incalzirea  locuintelor  si  la  necesitati

gospodaresti.
Sol Activitatea de salubrizare se  realizeaza prin  gestiune delegata – SC ECO VEST

CODRII VLASIEI SRL.

Conform Ordinului  1552/2008   ,  Localitatea  Fierbinti  Targ,  judetul  Ialomita  se

incadreaza in  lista localitatilor unde exista surse de nitrati din activitati agricole,

astfel  planul urbanistic propune cai de reducere a aportului de poluanti prin :

-promovarea, in cadrul comunitatii fermierilor si producatorilor agricoli, a aplicarii

Codului  de  bune  practici  agricole,  actiune  obligatorie  in  zonele  declarate

vulnerabile;

-stabilirea  Planurilor  de  fertilizare  pentru  terenurile  agricole  si  respectarea

perioadelor de interdictie la aplicare a ingrasamintelor naturale, in colaborare cu
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autoritatile publice competente in domeniu : Directia Agricola Judeteana, Oficiul

de Pedologie si Agrochimie;

Riscuri naturale Extinderea intravilanului se va face pe suprafete fara pericolul inindatiilor.
Patrimoniu

cultural

Conform Listei Naţionale a Monumetelor Istorice aprobată în 2004, pe teritoriul

orasului Fierbinti Targ se regasec monumente istorice.  

Avand in vedere acest aspect se va instituii zona de protectie a monumentelor si

interdictia de construire fara acordul institutiilor cu atributii stabilite prin lege.
Constientizarea

publicului

asupra

problemeor  de

mediu

Implementarea legislatiei de mediu face necesara o vasta campanie de informare

a  populatiei,  a  tuturor  categoriilor  de  varsta  sau  pregatire  privind  obligatiile

administratiei publice locale, a persoanelor fizice si juridice de a mentine un mediu

curat, nepoluat. Populatia trebuie implicata in actiuni de protectie a mediului.

Gestiunea deseurilor

În  general,  ca urmare a  lipsei  de amenajări  şi  a  exploatării  deficitare,  gestiunea

deseurilor poate reprezenta o problema   generatoare de impact şi risc pentru mediu si

sănătatea publică. Principalele forme de impact şi risc determinate de depozitele de deşeuri

în ordinea în care sunt percepute de populaţie, sunt: 

- modificări de peisaj şi disconfort vizual; 

- poluarea aerului; 

- poluarea apelor de suprafaţă; 

- modificări ale fertilităţii solurilor 

Gestiunea deseurilor

La nivelul orasului Fierbinti-Targ,  problema gestiunii deseurilor este  rezolvata

 prin urmatoarele actiuni:

Activitatea de salubrizare se  realizeaza prin  gestiune delegata - astfel  administratia

publica  locala  a  apelat  pentru  realizarea  serviciilor  la  un  operator  autorizat  de  servicii

publice:  SC ECO VEST CODRII  VLASIEI  SRL cu  care  a  fost  incheiat  contract  pentru

serviciile publice de salubritate a comunei.
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 Deseurile de tip menajer sunt colectate in incintele proprii ale persoanelor fizice

sau  juridice  si  ridicate  ritmic  de  operatorul  specializat  in  servicii  de  salubritate  care

actioneaza in orasul Fierbinti  Targ.  Astfel  deseurile menajere sunt ridicate din poarta in

poarta , pe baza unui program stabilit  prin contract si  transportate conform legislatiei  in

vigoare.

Colectarea la locul de producere, in fiecare gospodarie, a reziduurilor menajere se

face în recipiente acoperite,  dimensionate corespunzator. Reziduurile nu se  colecteaza

direct în recipient, ci într-o pungă de polietilenă aflată în recipient, care are un volum puţin

mai mare decât volumul recipientului.

In privinta deseurilor valorificabile , in comuna sunt  amenajate 6 puncte de colectare

selectiva  temporara a deseurilor valorificabile: unul in Grecii de Jos, unul in Fierbintii de

Sus, unul in Fierbintii de Jos trei in Fierbinti targ. Acestea sunt  ridicate si transportate de

catre operatorul specializat SC ECO VEST CODRII VLASIEI SRL in vederea valorificarii. 

In privinta  deseurilor agrozootehnice,  depozitarea temporara a acsetora se realizea

pe platforma special amenajata existenta in localitatea Fierbintii Sus.

 Locuitorii  transporta dejectiile  cu  propriile  utilaje  la  platforma,  unde sunt  depozitate

temporar in vederea mineralizarii si utilizarii acestora ca fertilizant pentru terenurile agricole.

Deasemeni, se va avea in vedere  amenajarea unui spatiu frigorific pentru depozitarea

temporara a animalelor moarte, pana la preluarea acestora de catre societatile autorizate

pentru  neutralizare.  In  acest  sens  s-a    incheiat   un  contract  de  ecasiraj  cu  o  firma

autorizata SC ECO NEUTRALIZARE GRINDASI. 

Pentru  implementarea  prevederilor  art.  5  din  HG  1037/2010  privind  deseurile  de

echipamente  electrice  si  electronice,  cu  modificările  si  completările  ulterioare,  cu

respectarea prevederilor adiacente din alte acte normative, periodic sunt organizate actiuni

de colectare cu firme autorizate. In data de 27 martie 2012, in orasul Fierbinti-Targ, judetul

Ialomita,  s-a  desfasurat  capmania  “URMARIRE  GENERALA”,  in  urma  cereia  au  fost

preluate  de  catre  SC  REMATHOLDING  CO  SRL  cantitati  de  deseruri  electrice  si

electronice.

Deseurile  spitalicesti provenind de la  cabinetele  medicale,  considerate periculoase

(infectioase si intepatoare)  vor fi colectate in containere speciale ce vor fi puse la dispozitie
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de catre unitatile specializate de neutralizare a deseurilor  periculoase si  transportate in

conditii de siguranta si incinerate intr-un incinerator spitalicesc autorizat .

In privinta  deseurilor provenite din constructii si demolari, primaria  va lua masuri

pentru controlul acestui flux de deseuri, prin Regulamentele locale de salubrizare (masuri

pentru control fluxului de deseuri în scopul mentinerii unei evidente a cantitatilor generate,

reutilizate,  reciclate  si  eliminate),  prin  conditiile  de  autorizare  a  lucrarilor  de  constructii

(clauze legate de spatiile de depozitare specifice acestui tip de deseuri).

In contractul de prestari servicii salubritate nr. 909/28.04.2012, Capitolul III – Drepturile

si  obligatiile  operatorului,  art.  8,  lit.  q)  este  specificat  faptul  ca  in  cazul  in  care  langa

containerele de colectare sunt depozitate si deseuri din constructii, acestea vor fi colectate

separat,  dupa,  caz,  instiintand  in  scris  utilizatorul  despre  acest  fapt  si  despre  suma

suplimentara ce va fi facturata pentru colectarea acestor deseuri.
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CAPITOLUL 5

OBIECTIVE DE PROTECTIE A MEDIULUI 

5.1 Corelarea PUG cu obiectivele de protectie a mediului stabilite la nivel

national, comunitar sau international

Aderarea României la UE a impus transpunerea în legislatia română a aquis–ului

comunitar, implementarea si controlul implementării legislatiei specifice. Politica Uniunii

Europene si actiunea sa asupra mediului pot fi schitate prin programele sale de actiune

asupra mediului începute în 1973.

Planul National pentru aderarea României la Uniunea Europeană

În  conformitate  cu  Planul  National  pentru  Aderarea  României  la  Uniunea

Europeană si  a prevederilor  Legii  nr.151/1998 privind Dezvoltarea Regională,  a fost

elaborat în luna octombrie 1999 Planul National de Dezvoltare al României, care a fost

revizuit la jumătatea anului 2000.

Acest document corelează si integrează următoarele documente:

- Planul Regional de Dezvoltare;

- Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala;

- Planul National pentru Transport;

- Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului;

- Strategia Natională pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Din acest punct de vedere, dezvoltarea regionala a României va tine seama de

considerentele privind protectia si conservarea mediului. Strategia propusă s-a axat pe

următoarele domenii importante: îmbunătătirea calitătii apei, reducerea emisiilor în aer

(în  special  a  celor  de  dioxizi  de  sulf  si  azot),  reciclarea  deseurilor  si  depozitarea

deseurilor municipale în conditii ecologice.

Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului (PNAPM)

Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului (PNAPM) a fost elaborat în

1995 (ultima dată fiind revizuit în 1999) si a fost actualizat în concordanta cu Planul

National pentru Adoptarea Acquis-ului Comunitar, în scopul furnizării  unui instrument

cheie pentru stabilirea măsurilor în cadrul procesului de integrare europeană, plan ce
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necesită  integrarea  politicilor  de  mediu  în  cadrul  celorlalte  sectoare  (industrie,

agricultură, transporturi, amenajarea teritoriului si sănătate). In luna noiembrie 1999 a

fost pregătită noua versiune a PNAPM;selectarea, analiza si implementarea proiectelor

din cadrul PNAPM s-a făcut în concordantă cu următoarele criterii:

- domenii majore de activitate;

- abordarea pe anumite nivele (local, regional, national);

- perioada de implementare: termen scurt si mediu;

- problemele generale abordate: protectia calitătii apelor, protectia calitătii aerului si a

atmosferei,  protectia  calitătii  solului,  conservarea  biodiversitătii,  silvicultura,

managementul deseurilor, planificare urbană si transporturi;

- legislatie si reglementări, dezvoltare institutională.

Strategia Natională de Gestionare a Deseurilor

În anul 2004, în conformitate cu Directiva Cadru privind deseurile nr. 75/442/EEC

Ministerul  Mediului  si  Gospodăririi  Apelor  a  elaborat  si  aprobat  prin  hotărâre  a

Guvernului, Strategia Natională de Gestionare a Deseurilor cu scopul de a crea cadrul

necesar  pentru  dezvoltarea  si  implementarea  unui  sistem  integrat  de  gestionare  a

deseurilor, eficient din punct de vedere ecologic si economic. Conform acestei strategii,

responsabilitatea  pentru  activitătile  de  gestionare  a  deseurilor  revine  generatorilor

acestora în conformitate cu principiul “poluatorul plăteste” sau, după caz, producătorilor

în conformitate cu principiul “responsabilitatea producătorului”.

Planul National de Gestionare a Deseurilor

Acest  plan national  de etapă,  a fost  adoptat  prin  HG 123/2003 fiind elaborat

pentru  perioadă 2003-2013  în  baza  prevederilor  legislatiei  europene si  nationale  în

domeniu si are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea si implementarea

unui sistem integrat de gestionare a deseurilor municipale, eficient din punct de vedere

ecologic  si  economic.  Planul  cuprinde  obiective  strategice  pe  care  trebuie  să  le
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îndeplinească România, tinte si măsuri pe termen scurt si mediu în domeniul gestionării

deseurilor, precum si unele actiuni cu termen pentru anul 2020. 

Planul  Regional  de  Gestionare  a  Deseurilor  pentru  Regiunea  3  Sud
Muntenia;

Aceste  planuri  sunt  elaborate  pentru  perioada  de  10  ani  (2004  –  2013,  cu

posibilitatea  de  revizuire  după  5  ani,  respectiv  în  anul  2009)  în  baza  prevederilor

Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor, a Planului National de Gestionare a

Deseurilor,  a  legislatiei  europene si  nationale  în  domeniu  si  au  ca  obiectiv  crearea

cadrului  necesar  pentru  dezvoltarea  si  implementarea  unui  sistem  integrat  de

gestionare  a  deseurilor  municipale  solide,  eficient  din  punct  de  vedere  ecologic  si

economic.

De  asemenea,  planul  cuprinde  obiective,  tinte  si  măsuri  pe  termen  scurt  si

mediu, precum si unele actiuni pentru perioada 2004 - 2013.

Relevanta  Planului  pentru  integrarea  obiectivelor  de  mediu  si

implementarea

legislatiei de mediu

Scopul  evaluarii  de mediu pentru planuri  si  programe consta in  determinarea

formelor  de  impact  semnificativ  asupra  mediului  ale  planului  analizat.  In  cadrul

prezentului raport, acest lucru s-a realizat prin evaluarea performantelor proiectului de

dezvoltare in raport cu o serie de obiective de protectia mediului. Trebuie mentionat ca

un obiectiv reprezinta un angajament definit mai mult sau mai putin general a ceea ce

se  doreste  a  se  obtine.  In  vederea  realizarii  unui  obiectiv,  sunt  necesare  actiuni

concrete, care, in conformitate cu procedurile de planificare, sunt denumite tinte. Pentru

a surprinde si cuantifica progresele in implementarea actiunilor, in realizarea tintelor si,

in final, in atingerea obiectivelor, se utilizeaza anumiti indicatori. Indicatorii sunt de fapt

acele elemente care permit monitorizarea rezultatelor unui plan. In capitolul de fata sunt

prezentate obiectivele de mediu, tintele si indicatorii pentru planul urbanistic analizat.

Obiectivele de mediu iau in considerare si reflecta politicile de mediu nationale si ale

UE, precum si obiectivele de mediu stabilite la nivel local si regional in cadrul Planului
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Local de Actiune pentru Mediu al judetului Ialomita si al Planului Regional de Actiune

pentru Mediu al ARPM Pitesti. 

Obiectivele sunt focalizate pe factorii sau aspectele de mediu asupra carora proiectul de

dezvoltare propus poate exercita un impact semnificativ.

In  ceea  ce  priveste  tintele,  acestea  constituie  de  fapt  prevederile  planului  privind

reducerea impactului  asupra mediului.  Deoarece in cazul planului supus evaluarii  de

mediu, masurile privind reducerea impactului  asupra fiecarui factor/aspect de mediu,

constituind tintele pentru atingerea obiectivelor de mediu propuse sunt numeroase, s-a

optat ca obiectivele sa fie clasificate in doua categorii:

−  Obiective  strategice  de mediu,  reprezentand obiectivele  stabilite  la  nivel  national,

comunitar sau international;

− Obiective specifice de mediu, reprezentand obiectivele relevante pentru plan, derivate

din obiectivele strategice, precum si obiectivele stabilite la nivel local si regional.

Tintele sunt prezentate ca sinteze ale masurilor detaliate de reducere/eliminare a

impactului asupra mediului prevazute in cadrul planului de amenajare.

Indicatorii  au  fost  identificati  astfel  incat  sa  permita  elaborarea  propunerilor  privind

monitorizarea efectelor implementarii planului.

Tintele  si  indicatorii  s-au  stabilit  pentru  fiecare  obiectiv  de  mediu,  respectiv  pentru

fiecare factor/aspect de mediu luat in considerare. Acestea, impreuna cu obiectivele

caracteristice, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

5.2 Modul de îndeplinire a obiectivelor de protectie a mediului
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Factor de mediu Obiective specifice de mediu Obiective PUG Tinte Indicatori
APA  Directiva privind calitatea apei

destinate consumului uman 98/83/CE,
avand ca principal obiectiv protejarea
sanatatii  populatiei  de  efectele
oricarui  tip  de  contaminare  a  apei
destinate consumului uman;

 Directiva  privind  epurarea
apelor uzate urbane 91/271/CEE, cu
privire la protejarea mediului impotriva
efectelor  negative  ale  evacuarilor  de
ape uzate;

 Directiva  privind  protectia
apelor impotriva poluarii cu nitrati din
surse agricole 91/676/CEE;

 Reabilitarea/Extinderea  sistemului
de alimentare cu apa;
 Realizarea sistemului centralizat de

canaliazare  prevazut  cu  statie  de
epurare.

Indicatorii  de  calitate
ai  apelor  uzate
epurate  in  statiile  de
epurare  vor  trebui  sa
respecte  limitele
impuse  in  NTPA
001/2002;

pH,  CBO5,  CCOCr,
materii  in  suspensie,
detergenti  sintetici,
etc.

AER  Directiva  96/62/CEE,  privind
evaluarea si managementul calitatii
aerului,  avand  ca  scop  evaluarea
calitatii aerului inconjurator;

 Respectarea  prevederilor
OUG 114/2008, respectiv alocarea
a  26mp  spatiu  verde/cap  de
locuitor.

 Mentinerea si intretinerea spatiilor
verzi existente si realizarea de noi
suprafete de spatii verzi ;

 Imbunătăţirea
legăturilor  carosabile
in  localitate  -
modernizare  drumuri
principale  şi
secundare 

In  toate  etapele  de
implementare  a
obiectivelor  planului
se  vor  respecta
prevederile  In  toate
etapele  de
implementare  a
obiectivelor  planului
se  vor  respecta
prevederile
STAS12574/87,

Emisii  de  poluanti
specifici:  Nox,  NO2,
pulberi, CO, etc.

SOL/UTILIZAREA
TERENURILOR

Directiva  cadru  75/442/CEE,  privind
deseurile;
Directiva  1999/31/CEE  privind
depozitarea deseurilor;

 Asigurarea  unui  management
corespunzator al deseurilor;
 Delimitarea  zonei  cu  riscuri

naturale.  Instituirea  interdictiei  de
construire in zonele cu risc.

Pe  perioada  de
implementarea  a
obiectivelor  PUG  se
vor  limita  suprafetele
decopertate;
Respectarea
prevederilor  de
gospodarire  a  apelor
si control al eroziunii;
Implementarea
prevederilor

Indicatori  specifici
pentru calitatea solului
si starea terenurilor.

POPULATIA Cresterea  numarului  locurilor  de
numca ;
Creearea  conditiilor  pentru

 Dezvoltarea  activitatilor
economice;

Masuri  si  initiative
pentru  crestrea
economica  a  zonei

Numarul  de  locuri  de
munca create;
Numarul  de  unitati
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dezvoltarea economica a zonei. prin  stimularea
implementarii
anumitor proiecte.

economice/comerciale
aparute  recent  in
zona.

MANAGEMENTUL
DESEURILOR

Respectarea  legislatiei  privind
colectarea,  depozitarea  si  eliminarea
deseurilor.

 Asigurarea  unui  management
corespunzator al deseurilor;

Implementarea
obiectivelor  privind
modul  de  gestionare
al  deseurilor,  precum
si
reducerea/eliminarea
efectelor  acestora
asupra mediului.

Tipuri  de  deseuri
conform  HG
856/2002. Cantitati de
deseuri.

ZGOMOT  SI
VIBRATII

Respectarea  limitelor  admise  pentru
zgomote si vibratii, STAS 10099-88.
Protejarea  receptorilor  sensibili  la
vibratii.

 Modernizarea  infrastructurii
rutiere;

Reducerea
zgomotelor  si
vibratiilor  in  zonele
sensibile

Nivel de zgomot :
Limita incintei:< 56 dB
Zone  de  locuit:  <  50
dB

BIODIVERSITATEA,
FLORA SI FAUNA

Respectarea  legislatiei  cu  privire  la
ariile protejate

 Extinderea  intravilanului  cu  100.8
ha,  nu  se  va  suprapune peste  Situri
Natura 2000.

Minimizarea  efectelor
asupra  biodiversitatii
in  perioada  de
implementare  a
obiectivelor planului.

Modificari  ale
suprafetelor
habitatelor si speciilor.

PATRIMONIU
CULTURAL,
ARHITECTONIC  SI
ARHEOLOGIC

Legea  5/2000  –  sectiunea  a  III  a  –
zone protejate;
OUG  195  /2005  –  mentinerea  si
protejarea monumentelor istorice

 Va fi intituita zonă de protectie 
necesară care să asigure 
conservarea integrată a 
monumentelor istorice .

Protejarea  si
conservarea
patrimoniului  cultural,
arheologic  si
arhitectonic. 

Actiuni  din  cadrul
Planului  de
management  al
patrimoniului cultural.

SANATATEA
UMANA Mentinerea calitatii factorilor de mediu

sub  valorile  limita  legale  pentru
protectia sanatatii populatiei

 Reabilitarea/Extinderea  sistemului
de alimentare cu apa;
 Realizarea sistemului centralizat de

canaliazare  prevazut  cu  statie  de
epurare.

Implementarea
prevederilor  planului
de  management
social si de mediu;

Numarul  de  vizite  la
serviciile medicale;
Indicatorii  specifici
pentru  calitatea
factorilor de mediu.

PEISAJ Respectarea  OUG  195/2005  cu
modificarile si completarile ulterioare,
respectiv  mentinerea  fondului
peisagistic,  refacearea peisagistica  a
zonelor de interes turistic.

Prezentul  PUG  contine  actiuni  care
vor  fi  intreprinse  respectand
regulamentele Generale si  Locale de
Urbanism,  care  contin  elemente
pentru  incadrarea  in  peisaj  a
obiectivelor.

Minimizarea
impactului  asupra
peisajului

-

VALORI
MATERIALE

Utilizarea in mare parte a materialelor
locale  (lemn,  agregate  minerale),

 Extinderea  retelei  de  energie
electrica;

Implementarea
obiectivelor  planului

Tipuri  si  cantitati  de
materiale  locale
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pentru  reducerea  costurilor  si
impactului generat de transport.
Protejarea propietatii.

 Reabilitarea/Extinderea  sistemului
de alimentare cu apa;

 Realizarea sistemului centralizat de
canaliazare prevazut cu statie de
epurare.

utilizind pe cat posibil
reseursele  locale
existente.

utilizate.

FACTORI
CLIMATICI

Reducerea  emisiilor  de  CO2  de  la
sursele stationare si mobile

Modernizarea infrastructurii rutiere Implemntarea
obiectivelor  planului
se va  realiza  folosind
masini/utilaje  dotate
cu  motoare  cu  emisii
reduse de poluanti.

Raportarea  inventarul
anual  privind  emisiile
de  poluanti  in
atmosfera  la
solicitarea  autoritatilor
competente  conform
Ordinului  nr.
3299/28.08.2012
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CAPITOLUL 6

POTENTIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE  ASUPRA MEDIULUI

IN CAZUL IMPLEMENTARII PUG

Conform  cerintelor  HG  1076/2004,  in  cazul  analizei  unui  plan  sau  program,

trebuie  evidentiate  efectele  semnificative  asupra  mediului  determinate  de

implementarea acestuia. Scopul acestor prevederi consta in identificarea, predictia si

evaluarea efectelor generate de punerea in aplicare a respectivului plan sau program.

6.1. Metodologia de evaluare utilizata

Evaluarea  a  fost  efectuata  tinand  cont  de  criteriile  recomandate  prin  HG

1076/2004 anexa 1 , pentru cuantificarea nivelului prognozat al efectelor s-au avut in

vedere atat efectele directe cat si secundare, cumulative sau sinergice. S-a tinut cont si

de durata prognozata a acestora-pe termen scut, mediu sau lung.

Principiul de baza luat in considerare in determinarea potentialelor efecte asupra

factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea propunerilor planului in raport cu

obiectivele de mediu.

Cat  priveste  evaluarea  efectului  asupra  mediului  datorat  implementarii

obiectivelor prevazute de prezentul PUG, nu s-a  analizat evaluarea efectelor datorate

fazelor  de executie.

Efectele asupra mediului din perioada de executie sunt cele caracteristice tuturor

santierelor, cu implicatii cu arie redusa de manifestare, de scurta durata si de intensitate

redusa asupra  componentelor  mediului,  in  conditiile  respectarii  disciplinei  de  lucru.  

Posibilele  efecte  negative  asupra  factorilor  de  mediu  sunt  reversibile,  se

manifesta pe perioada lucrarilor si pot fi diminuate sau chiar eliminate prin adoptarea

unor masuri corespunzatoare. Posibilele efecte vor fi analizate detaliat in cadrul studiilor

de impact pe fiecare lucrare in parte conform legislatiei de mediu in vigoare. 

Se  considera  ca  geosistemele  posibil  afectate  (in  special  apa,  aer,  sol,

componenta vie, populatia din zona) vor reveni la parametrii normali de functionare la

terminarea lucrarilor de executie. Avand in vedere topografia si conformatia terenului,
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nu se estimeaza aparitia unor dezechilibre majore sau a unor factori  de risc natural

suplimentari ca urmare a activitatilor de santier. 

Evaluarea consta in acordarea unor note de bonitate pentru fiecare forma de

efect pozitiv sau negativ , identificata, utilizand urmatoarea scara:

+2 efect pozitiv semnificativ

+1 efect pozitiv nesemnificativ

0 – efect neutru

-1  efect negativ minor

-2 impact negativ semnificativ

6.2. Evaluarea obiectivelor propuse prin PUG

Principalele obiective propuse prin PUG oras Fierbinti-Targ ce ar putea genera

un potential efect asupra mediului sunt:

 O1 – Extinderea teritoriului administrativ al orasului cu 100.8 ha;

 O2 – Modernizari ale retelei stradale si asfaltari ale drumurilor;

 O3 - Realizarea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate, a statiei

de epurare ape uzate;

 O4 – Reabilitarea/Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa a

localitatii; extinderea frontului de captare;

 O5- Extinderea retelei de energie electrica;

 O6- Realizare retea de distributie gaze naturale;
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Obiectivul O1 Extinderea teritoriului administrativ al orasului cu 100.8 ha

Factor  de

mediu

Obiective de mediu Nivel Justificarea incadrarii

Aer OR1 Imbunatatirea calitatii aerului 0 Nici un efect

Apa OR2 Imbunatatirea calitatii apelor

de suprafata si subterane

0 Nici un efect

Sol OR3 Imbunatatirea calitatii solului -1 Efcet  negativ  minor

datorita  schimbarii

tipului  de  folosinta  a

terenului

Biodiversitatea OR4  Protejarea  si  imbunatatirea

conditiilor  si  functiilor

ecosistemelor terestra si acvatice 

0 Nici un efect

Sanatatea

populatiei

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii +1
Cresterea  gradului  de

confort  prin  marirea

spatiului de locuit pe cap

de locuitor.

Mediu social si

economic

OR6  Dezvoltarea  sistemului  de

infrastructura rutiera si utilitati

+1 Efect  pozitiv-prin

extinderea  intravilanului

se  extinde  si

infrastructura  rutiera  si

utilitatile

TOTAL +1

Obiectivul O2 – Modernizari ale retelei stradale si asfaltari ale drumurilor 

Factor  de

mediu

Obiective de mediu Nivel Justificarea incadrarii

Aer OR1  Imbunatatirea  calitatii

aerului

+1 Efect  pozitiv   datorat

reducerii  emisiilor  de  gaze

si pulberi

Apa OR2  Imbunatatirea  calitatii

apelor de suprafata si subterane

+1 Efect  pozitiv  datorat

realizarii  sistemelor  de
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rigole  pentru  colectarea

apelor pluviale

Sol OR3  Imbunatatirea  calitatii

solului

0
Nici un  efect

Biodiversitatea OR4 Protejarea si imbunatatirea

conditiilor  si  functiilor

ecosistemelor  terestra  si

acvatice  impotriva  degradarii,

fragmentarii si defrisarii

0
Nici un efect.

Sanatatea

populatiei

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii +1
Efect  pozitiv  datorat

confortului  deplasarilor  si

posibiltate  mai  facila  de

comunicare 

Mediu social si

economic

OR6 Dezvoltarea  sistemului  de

infrastructura rutiera si utilitati

+1 Efect  pozitiv  datorat

posibilitatilor  de  dezvoltare

ale  orasului,  accesibilitatii

rapide in zona.

TOTAL 4

Obiectivul O3 –Realizarea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate, a statiei

de epurare ape uzate

Factor  de

mediu

Obiective de mediu Nivel Justificarea incadrarii

Aer OR1  Imbunatatirea  calitatii

aerului

0
Nici un efect

Apa OR2  Imbunatatirea  calitatii

apelor  de  suprafata  si

subterane

+2 Efect  pozitiv  datorita

realizarii  unor  conditii  de

igiena  si   confort

corespunzator;desfiintarea

puturilor  absorbante  ;

interzicerea  oricaror

deversari  necontrolate  de

ape  uzate;respectarea
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legislatiei  in  vigoare  privind

evacuarea in emisar

Sol OR3  Imbunatatirea  calitatii

solului

+1
Efect  pozitiv  datorita

desfiintarii   puturilor

absorbante  ; interzicerea

oricaror  deversari

necontrolate  de  ape  uzate,

reziduuri  sau  depuneri  de

deseuri în cursurile de apa si

pe malurile acestora;

Biodiversitatea OR4  Protejarea  si

imbunatatirea  conditiilor  si

functiilor  ecosistemelor  terestra

si acvatice impotriva degradarii,

fragmentarii si defrisarii

0
Nici un efect

Sanatatea

populatiei

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii +2
Efect pozitiv datorita 

imbunatatirii  confortului  si

igienei

Mediu social si

economic

OR6 Dezvoltarea sistemului de

infrastructura rutiera si utilitati

+1 Efect  pozitiv  datorat

posibilitatilor  de  dezvoltare

ale orasului,

TOTAL 6

Obiectivul O4- Extinderea/Reabilitarea  sistemului  centralizat de alimentare cu apa a

localitatii; extinderea frontului de captare:

Factor  de

mediu

Obiective de mediu Nivel Justificarea incadrarii
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Aer OR1 Imbunatatirea calitatii aerului 0 Nici un efect

Apa OR2  Imbunatatirea  calitatii  apelor

de suprafata si subterane

+2 Efect  pozitiv  datorita

gestionarii

corespunzatoare  a

resurselor naturale

Sol OR3 Imbunatatirea calitatii solului 0 . Nici un efect

Biodiversitatea OR4  Protejarea  si  imbunatatirea

conditiilor si functiilor ecosistemelor

terestra  si  acvatice  impotriva

degradarii, fragmentarii si defrisarii

0 Nici  un  efect

,implementarea

obiectivului  nu presupune

modificarea  unor

suprafeţe  împădurite, sau

modificarea  compoziţiei

speciilor   În  zonă  nu  au

fost  identificate  specii  si

habitate  ale  speciilor

incluse in Cartea Roşie

Sanatatea

populatiei

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii +2
Efect pozitiv datorita 

imbunatatirii  confortului  si

igienei

Mediu social si

economic

OR6  Dezvoltarea  sistemului  de

infrastructura rutiera si utilitati

0 Nici un efect

TOTAL 4

Obiectivul O5- Extinderea retelei de energie electrica

Factor  de

mediu

Obiective de mediu Nivel Justificarea incadrarii

Aer OR1 Imbunatatirea calitatii aerului 0 Nici un efect

Apa OR2  Imbunatatirea  calitatii  apelor

de suprafata si subterane

0 Nici un efect

Sol OR3 Imbunatatirea calitatii solului +1 Efect  pozitiv  prin

inlocuirea  retelelor  de

electricitate  care  au

tranformatori vechi.
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Biodiversitatea OR4  Protejarea  si  imbunatatirea

conditiilor si functiilor ecosistemelor

terestra  si  acvatice  impotriva

degradarii, fragmentarii si defrisarii

0 Nici un efect

Sanatatea

populatiei

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii 0
Nici un efect

Mediu social si

economic

OR6  Dezvoltarea  sistemului  de

infrastructura rutiera si utilitati

0 Nici un efect

TOTAL 1

O6- Realizare retea de distributie gaze naturale

Factor  de

mediu

Obiective de mediu Nivel Justificarea incadrarii

Aer OR1  Imbunatatirea  calitatii

aerului

+1 Efect  pozitiv,calitatea

aerului  in  zona  se  va

imbunatatii   ,  cresterea

gradului de confort 

Apa OR2 Imbunatatirea calitatii apelor

de suprafata si subterane

0 Nici un efect

Sol OR3 Imbunatatirea calitatii solului 0 Nici un efect

Biodiversitatea OR4 Protejarea  si  imbunatatirea

conditiilor  si  functiilor

ecosistemelor terestra si acvatice

impotriva  degradarii,  fragmentarii

si defrisarii

0 Nici un efect

Sanatatea

populatiei

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii 0
Nici un efect

Mediu  social  si

economic

OR6  Dezvoltarea  sistemului  de

infrastructura rutiera si utilitati

+1 Efect  pozitiv,  datorita

posibilitatii de dezvoltare

economica si sociala pe

viitor a orasului

TOTAL +2
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6.3 Evaluarea efectelor de mediu cumulative  ale obiectivelor propuse prin

asupra asupra obiectivelor de mediu relevante

Evaluarea efectului cumulativ al implementării obiectivelor PUG Fierbinti-Targ s-a

realizat pe baza însumării  punctajului acordat pentru fiecare obiectiv relevant asupra

obiectivelor de mediu.

OR1 OR2 OR3 OR4 OR5 OR6 TOTAL

O1 0 0 -1 0 1 1 1

O2 1 1 0 0 1 1 4

O3 0 2 1 0 2 1 6

O4 0 2 0 0 2 0 4

O5 0 0 1 0 0 0 1

O6 1 0 0 0 0 1 2

TOTAL 2 5 1 0 6 4

Din evaluarea cumulativa reiese un efect pozitiv asupra obiectivelor de mediu,

ceea ce va asigura respectarea standardelor de mediu.

 Imaginea de ansamblu a impactului generat de acest plan este prezentata in

figura de mai jos:
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Evaluarea globala a efectelor generat de implementarea PUG

Analiza rezultatelor evaluarii pune in evidenta faptul ca implementarea PUG-ului

genereaza un efect preponderent pozitiv.

Implementarea  obiectivelor  propuse  prin   PUG  va  contribui  in  principal  la

limitarea  poluarii  apelor  de  suprafata  si  subterane,  la  dezvoltarea  infrastructurii,  la

imbunatatirea calitatii aerului .  Se va reduce gradul de poluare al apelor de suprafata si

subterane si al solului datorita realizarii retelelor de canalizare si a statiei de epurare, a

alimentarii cu gaze naturale cat si datorita gestionarii corespunzatoare a deseurilor.

Extinderea  intravilanului nu  are  impact  asupra  aerului,  apei,  solului  sau  al

biodiversitatii.  Nu va  fi  afectata  calitatea  acestor  factori.  Extinderea intravilanului  va

avea in schimb efecte benefice pentru mediul  socio-economic prin crearea de spatii

pentru noi locuinte.

Realizarea  sistemului  de  canalizare  si  epurare are  un  efect  negativ

nesemnificativ  in  timpul  realizarii  lucrarilor  de  constructie  asupra  aerului  din  cauza

particulelor de praf ce se pot  ridica la  saparea santurilor.  Dupa finalizarea lucrarilor

acest impact negativ va disparea si va ramane doar impactul pozitiv: se va imbunati

calitatea apelor si a solului deoarece apele uzate nu mai ajung direct in mediu. Impactul

asupra sanatatii este indirect, dar pozitiv: apele uzate nu mai ajung in panza freatica. 

Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv: se imbunatatesc conditiile

de trai ale locuitorilor orasului Fierbinti-Targ.

0 1 2 3 4 5 6 7

im bunatatirea calitatii aerului

im bunatatirea calitatii apelor 

im bunatatirea calitatii solului

protejarea ecosistem elor terestre si acvatice

im bunatatirea calitatii vietii

dezvoltarea infrastructurii
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Impactul realizarii sistemului de alimentare cu apa si gaz este similar celui al

realizarii sistemului de canalizare si epurare. In perioada lucrarilor pot exista emisii de

praf care pot afecta calitatea aerului, dar acesta nu este rezidual, dispare imediat dupa

finalizarea lucrarilor. Impactul asupra peisajului se manifesta prin aspectul inestetic al

zonei  in  care  se  desfasoara  lucrarile,  dar  dupa  pozarea  conductelor  in  santurile

aferente,  acest  aspect  va  fi  inlaturat.  Impactul  asupra mediului  socio-economic este

pozitiv prin imbunatatirea conditiilor de trai ale locuitorilor orasului Fierbinti-Targ.

Majoritatea amplasamentelor  se desfasoara in interiorul localitatilor unde exista

foarte  putine  specii  salbatice.  Efectul  asupra  acestor  specii  va  fi  resimtit  numai  pe

perioada de desfasurare a lucrarilor de constructie. Dupa finalizarea acestora mediul va

reveni la conditiile initiale.

Patrimoniul  cultural,  arhitectonic  si  arheologic  si  valorile  materiale  nu  vor  fi

afectate de realizarea lucrarilor propuse in cadrul PUG-ului. 

Nu va exista efect rezidual. Dupa terminarea lucrarilor de constructie mediul va

reveni la starea initiala. 

Efectul  implementarii  obiectivelor  din  Planul  Urbanistic  General  al  Orasului

Fierbinti-Targ  pe termen mediu si lung se va concretiza in respectarea tintelor propuse

in politicile de mediu adoptate de legislatie pe factori de mediu.

CAPITOLUL 7

EFECTE  SEMNIFICATIVE  ASUPRA  MEDIULUI  IN  CONTEXT

TRANSFRONTIERA

Nu este cazul.

CAPITOLUL 8 
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MASURI  DE  PREVENIRE,  REDUCERE  SI  COMPENSARE  A

EFECTELOR  ADVERSE  REZULTATE  DIN  IMPLEMENTAREA  PUG-

ULUI

Cu toate ca din analiza evaluarii obiectivelor PUG oars Fierbinti-Targ ,rezulta un

efect  pozitiv asupra factorilor de mediu ceea ce inseamna respectarea tintelor propuse

in politicile de mediu adoptate de legislatie pe factori  de mediu, este necesar sa se

stabileasca masuri  pentru intarirea efectelor pozitive si prevenirea efectelor adverse

asupra factorilor de mediu :aer, apa, sol.

In cazul zonarii teritoriale este necesar ca destinatia terenurilor sa fie respectata,

asa cum a fost indicat in plan. Consiliului Local ii revine obligatia respectarii  destinatiei

terenurilor, mai ales in problemele privitoare la interdictiile de construire temporare si

permanente, a culoarelor si terenurilor destinate dezvoltarii infrastructurii de servicii, a

zonelor  cu  riscuri  naturale,  a  zonelor  de  protectie  sanitara  cu  regim  sever.  Dupa

aprobare, planul avand caracter legislativ local in problemele dezvoltarii  urbane este

necesar  sa  se  respecte  separarea  zonei  de  locuit  si  activitati  complementare  de

activitatile economice. Administratia publica locala trebuie sa respecte destinatia zonei

iar  la  eliberarea  Certificatelor  de  urbanism  sa  specifice  regimul  juridic  si  tehnic  al

terenurilor.  De  asemenea,  se  va  solicita,  in  scris,  ca  pentru  orice  propunere  de

dezvoltare economica sa se elibereze acord de mediu de institutiile abilitate prin lege.

In  cazul  concret   al  implementarii  prevederilor  din  PUG oras  Fierbinti-Targ  se

recomanda urmatoarele masuri de prevenire si reducere a efectelor aplicarii proiectului.

8.1 Masuri de prevenire si reducere a poluarii  aerului

Obiectivele   prevazute in PUG,  necesare dezvoltarii  localitatii,  ar  putea afecta

calitatea  acestuia,  in  faza  de  executie  a  lucrarilor  pentru:  executarea  lucrarilor  de

constructii, reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa, realizarea  retelei

de  canalizare  si  a  statiei  de epurare.  Ca masuri  de  protejare  a calitatii  aerului   se

prevad:

 Pe toata perioada modernizarii retelei rutiere, sau a executiei de constructii de noi

obiective se vor lua masuri pentru a diminua , pana la eliminare a emisiilor  de
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pulberi,  zgomot  sau  vibratii;  materialele  de  constructii  pulverulente  se  vor

manipula in  asa fel  incat  sa se reduca la  minim nivelul  particulelor  ce  pot  fi

antrenate de curentii atmosferici; se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de

pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces.

 Platformele si containerele de depozitare temporara a deseurilor trebuie mentinute

in stare buna, in conditii de curatenie si ordine;

 Trebuie respectat  programul prevazut in contractul cu operatorul de salubritate, de

ridicare a deseurilor menajere si a celor valorificabile;

 In timpul iernii vor fi luate masuri speciale pentru a mentine drumurile de acces la

containere.

      Valoarea concentratiilor  de poluanti  vor  trebui  sa se situeze sub limitele

prevazute de STAS 12574/87 si  Ordin nr.  462/1993 pentru aprobarea Conditiilor

tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice pentru determinarea

emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

8.2   Masuri de prevenire si reducere a poluarii apei

Prin implementarea obiectivelor propuse in PUG efectele asupra resurselor de apa

vor fi exclusiv pozitive, ele contribuind la cresterea calitatii acestora.

Se recomanda  totusi masuri de prevenire cu privire la asigurarea protectiei calitatii

surselor de apa  :

 instituirea  zonelor  de  protectie  sanitara  in  jurul  surselor  de  apa  potabila,

conform Legii apelor  cu respectarea distantei de 50 m fata de posibilele surse

de poluare a apei si respectarea prevederilor H.G. 930/2005 – Norme speciale

privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica.;

 interzicerea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor

de apa ;

 interzicerea  oricaror  deversari  necontrolate  de  ape  uzate,  reziduuri  si

depuneri de deseuri in cursurile de apa si pe malurile acestora ;

 in  timpul  executarii  lucrarilor  de  constructii  se  va  interzice  depozitarea

materialelor pe malurile cursurilor de apa sau in albiile acestora ;
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 deseurile  rezultate  in  timpul  lucrarilor  de  constructii  vor  fi  gestionate  cu

respectarea legislatiei in vigoare;

 exploatarea  corespunzatoare  a  statiei  de  epurare in  momentul  punerii  in

functiune;

 monitorizarea apelor  uzate  pentru  un  control  strict  al  calitatii  apelor  uzate

epurate evacuate din statia de epurare astfel incat sa se incadreze in limitele

impuse de NTPA 001/2005 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare

cu poluanti a apelor uzate orasenesti isi industriale la evacuarea in receptori

naturali ;

 se va implementa un sistem de verificare periodica a integritatii sistemelor de

canalizare ;

8.3    Masuri de prevenire si reducere a poluarii solului

Impactul  direct  asupra  solului  se  va  manifesta  prin  ocuparea  acestuia  cu

constructiile necesare implementarii obiectivelor ce au generat PUG.

Pe  perioada  efectuării  lucrarilor de  constructii se  vor  produce  modificari

structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor şi excavatiilor, insa proiectele

ulterioare  de  implementare  a  obiectivelor  vor  avea  in  vedere  o  serie  de  masuri

compensatorii pentru protecţia solului şi subsolului care diminueaza impactul, cum ar fi:

-  utilizarea  la  maximum a  traseelor  drumurilor  actuale,  concomitent  cu  respectarea

condiţionărilor pentru drumurile noi de acces,

- utilizarea unor tehnologii avansate de construire;

- lucrarile care se vor efectua pentru dotarile tehnico-edilitare se vor executa ingrijit, cu

mijloace tehnice adecvate in vederea evitarii pierderilor accidentale pe sol si in subsol;

- se va urmari executarea si exploatarea corecta a foselor existente prin vidanjarea lor

periodica , acestea urmand sa fie dezafectate odata cu racordarea tuturor gospodariilor

la sistemul centralizat de canalizare;

- refacerea vegetatie prin reconstructia ecologica in zonele ocupate cu organizarea de

santier  prin  acoperirea  cu  strat  de  pamant  vegetal  si  refacerea  vegetatie  specifice

habitatelor acolo unde va fi cazul;
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- constructorul are obligaţia să menţină evidenţa lunară a producerii, stocării provizorii,

tratării şi transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor. O parte a acestor

deşeuri, respectiv cele provenite din excavaţii, vor fi reciclate in umpluturi şi nivelări ca

material inert, tinand cont de calitatea solului;

CAPITOLUL 9

EXPUNEREA  MOTIVELOR  CARE  AU  DUS  LA  SELECTAREA

VARIANTEI OPTIME

Alternativa „zero” este luata in considerare ca element de referinta fata de care

se compara celelalte alternative.

In  tabelul  de  mai  jos  se  prezinta  o  comparatie  a  formelor  de  impact  asupra

mediului corespunzatoare alternativei „zero”sau „nici o actiune”cu cele ale implementarii

PUG-ului.

Factor/aspect

de mediu

Optiuni Comentarii
Alternativa zero Implementarea proiectului

Calitatea apei Continuarea  impactului   pe

termen  lung  ca  urmare  a

deversarii  apelor  menajere

neepurate.

Impact  pozitiv  semnificativ

pe termen lung ca urmare a

planurilor  de  gospodarire  a

apelor. 

Proiectul  ofera  beneficii

semnificative  pe  termen  lung

comparativ cu alternativa zero,

prin  lucrarile  de  echipare

tehnico-edilitara .
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Calitatea

aerului

Conditiile actuale persista pe

termen lung 

Impact pozitiv asupra calitatii

aerului  generat  de

amenajarea  spatiilor  verzi,

modernizari  ale  retelelor

stradale,  realizarea

alimentarii cu gaze naturale.

Proiectul  ofera  beneficii

semnificative  pe  termen  lung

comparativ cu alternativa zero.

Sol/utilizarea

terenului

Mentinerea pe termen lung a

conditiilor actuale de utilizare

agricola a solului.

Impact   negativ

nesemnificativ  datorita

schimbarii tipului de folosinta

a  terenului  introdus  in

intravilan.

Implementarea  proiectului

conduce la schimbarea tipului

de  folosinta  a  terenului  ,dar

tinand  cont  ca,  extinderea

intravilanului si  constructia de

noi  locuinte  va  conduce  la

marirea  spatiului  de locuit  pe

cap  de  locuitor,  la  marirea

suprafatei  de  spatiului  verde

pe  cap  de  locuitor,  acestea

conduc  implicit  la  cresterea

gradului  de  confort  a

populatiei,  astfel  ca

implementarea  acestui

obiectiv  este    considerata  o

necesitate  la  nivel  de

localitate.

Proiectul  ofera  beneficii  pe

termen  lung  comparativ  cu

alternativa  zero  si  prin

aplicarea unui sistem  eficient

in gestionarea deseurilor.

La  stabilirea  amplasarii

statieie  de  epurare,  a

punctelor  de  colectare

temporara  a  deseurilor

valorificabile,  a  platformei  de

colectare  temporara  a

deseurilor  provenite  din

constructii/demolari,   s-a tinut

cont de configuratia terenului,
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s-a tinut cont ca variantele sa

fie   cele  mai  eficiente  sub

raportul cost-beneficiu , dar si

eficace  sub  aspectul   calitatii

mediului  ,  a  standardului  de

viata,  a  respectarii  legilor  in

vigoare  privind  protectia

mediului,  respectiv  sanatatea

umana.

CAPITOLUL 10

DIFICULTATI INTAMPINATE

Pe parcursul evaluarii de mediu pentru PUG oras  Fierbinti-Targ, judetul Ialomita,

nu au fost intampinate dificultati. 

CAPITOLUL 11

MASURI AVUTE IN VEDERE PENTRU  MONITORIZAREA

EFECTELOR  SEMNIFICATIVE  ALE   IMPLEMENTARII  PUG-

ULUI

La nivelul orasului se propune urmatorul program de monitorizare, defalcat pe

domeniile specifice efectelor semnificative.
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  Program  de  monitorizare  a  efectelor  semnificative  ale  implementarii

planului PUG localitate Fierbinti-Targ:

Obiectivul

relevant  pentru

mediu

Indicator Frecventa Surse  de

informare

Responsabilitate

Protectia  calitatii

aerului

Poluanti

atmosferici.

La  solicitarea

autoritatilor

competente  de

mediu  prin

autorizatii  de

mediu .

Ordin  462/1993

pentru  aprobarea

conditiilor  tehnice

privind  protectia

atmosferei  si

Normelor

metodologice

privind

determinarea

emisiilor  de

poluanti

atmosferici produsi

de  surse

stationare.

Agentii economici 

care desfasoara 

activitati cu impact 

asupra calitatii 

aerului. 

Asigurarea

calitatii  apelor  de

suprafata  si

subterane

Indicatori  de

calitate  a  apelor

uzate evacuate.

Monitorizare

conform

autorizatiei  de

gospodarire  a

apelor.

Prevederile  HG

352/2005  pentru

apa  epurata

evacuata  in

emisar-NTPA

001/2005.

Operatorul statiei .

Protectia solului Cantitatea  de

deseuri  colectate

si  predate  spre

eliminare  sau

valorificare.

Lunar. Evidenta  gestiunii

deseurilor .

Primaria oras 

Fierbinti-Targ

Operatorul de 

salubritate .

Imbunatatirea

calitatii vietii

Parametrii  de

calitate  a  apei

potabile.

Conform

legislatiei  in

domeniul sanitar.

Prevederile  HG

974/2004  pentru

aprobarea

Normelor  de

supraveghere  ,

inspectie  sanitara

si  monitorizare  a

calitatii  apei

Operatorul de servicii

de gospodarie 

localitatela.
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potabile.
Zonarea

teritoriala

Numar certificate

de  urbanism  si

autorizatii  de

constructie

eliberate.

Anual. Evidentele

serviciului  de

urbanism;

Registrul  hotarari

ale  consiliului

local.

Primaria  oras

Fierbinti-Targ.

CAPITOLUL 12 
REZUMAT NETEHNIC

INFORMATII GENERALE

Denumire proiect: Reactualizare  Plan Urbanistic General  Oras Fierbinti-Targ,

judetul Ialomita.

Beneficiarul proiectului: Primaria Orasului Fierbinti-Targ, judetul Ialomita.

Autorul atestat al raportului: Arsene Simona – Stanica, inregistrata in Registrul

National al Elaboratorilor de studii pentru protectia  mediului la pozitia 163.  

Proiectant general PUG:  S.C. Xline Atelier de Arhitectura S.R.L.

Localitatea se află situata în partea de vest a judeţului Ialomiţa, la circa 40 km de

Municipiul Ploieşti, 38 km faţă de Bucureşti şi 30 km faţă de Municipiul Urziceni.

Oraşul Fierbinţi Târg de astăzi, împreună cu zona suburbană formată din satele: Grecii

de Jos, spre vest, Fierbinţii de Sus, spre est, Fierbinţii de Jos, spre nord este situat în

extremitatea  de vest  a  judeţului  Ialomiţa  şi  este  străbătut  de  la  vest  la  est  de  râul

Ialomiţa.

Teritoriul administrativ al orasului Fierbinti-Targ este pozitionat la limita vestica a

teritoriului judetului Ialomita, la vest orasul Fierbinti-Targ se invecineaza cu judetul Ilfov. 

Mai precis teritoriul administrativ al orasului Fierbinti-Targ la se invecineaza:

- la nord cu comuna Maia, (judetul Ialomita), 

- la vest cu comuna Nuci (judetul Ilfov)  si comuna Gradistea (judetul Ilfov), 

- la sud cu comuna Petrachioaia (judetul Ilfov)  si comuna Sinesti (judetul Ialomita) ,

- la est cu comuna Movilita (judetul Ialomita)   si comuna Dridu (judetul Ialomita).
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Din analiza situatiei existente se desprind o serie de disfunctionalitati, care

reclama solutii de eliminare sau diminuare, astfel:

Activitati economice  

Disfunctionalitati:

 industria ialomiteana prin structura sa sectoriala specifica nu genereaza relatii de

cooperare sau de productie intense între centrele industriale;

 dependenta  centrelor  industriale  de  sursele  de  aprovizionare  situate  în

proximitate geografica;

 populatie cu media de varsta ridicata;

 grad de scolarizare scazut;

 insuficienta a potentialului uman, natural, turistic;

 procent mare de activi ocupati în agricultura – 62,9 %;

 infrastructura slab dezvoltata;

 scaderea numarului de salariati din industrie;

 scaderi ale investitiilor realizate;

 scaderi ale productiei in ramura alimentara;

 sectorul secundar are o pondere foarte mica;

Agricultura si silvicultura

Disfunctii fn domeniul economiei agrare:

• Exces de umiditate stagnanta.

• Scaderea suprafetelor arabile.

• Scaderea numarului de bovine.

• Scaderea numarului de porcine.

Servicii

Disfunctii :
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 insuficienta programelor speciale din educatia si formarea tinerilor;

 veniturile mici ale populatiei;

 sumele mici alocate dotarilor si procesului de invatamant;

 necorelarea unor dotari de invatamant cu specificul economic al judetului;

 acces limitat la informatii;

 lipsa de interes a tinerilor pentru continuarea studiilor;

 migrarea persoanelor cu studii superioare la oras;

 lipsa  experientei  administrative  in  conditiile  unei  economii  descentralizate  si

insuficienta serviciilor de specialitate caracteristice acestei administratii;

 nivelul scazut al vietii asociative si particiative a populatiei;

 lipsa parteneriatului si cooperarii la nivelul institutiilor si organismelor.

Circulatia rutiera

Principalele disfunctionalitati sunt:

 drumurile orasenesti  sunt pietruite;

 la strazile din intravilan, profilul transversal este redus;

 trotuare insuficiente si  insuficiente treceri pietoni ;

 dispozitivelor de colectare si evacuare  a apelor meteorice insuficiente;

 parcari si statii pentru transportul in comun insuficiente;

 iluminat stradal si  mobilier stradal specific insuficient ;

Analiza critica a situatiei actuale urmareste studiul echiparii adecvate a retelei de

strazi existente, precum si al traficului in transportul in comun local si din teritoriu.

Aspecte critice privind desfasurarea circulatiei rutiere:

- starea de viabilitate a strazilor este proasta in cea mai mare parte [cca 85%

din lungimea strazilor este cu imbracaminti din piatra];

- principalele intersectii sunt insuficient amenajate, aceasta implicand un studiu

de detaliu;

- profiluri necorespunzatoare  [in special al strazilor cu imbracaminti din piatra];

- statiile de transport comunale nu sunt dotate corespunzator ;
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Elementele  prezentate  mai  sus  vor  fi  analizate  in  organizarea  circulatiei

corespunzator traficului viitor prognozat si la valorificarea la maximum a echiparilor si a

potentialelor existente. 

Alimentarea cu apa     

 In prezent, reteaua de alimentare cu apa  este realizata pe toate strazile

dar parte din gospodarii isi asigura apa potabila din puturi sapate sau forate, care se

alimenteaza din panza freatica de mica si  medie adancime, apa nefiind potabila pe

mai multe criterii (mineralizare, duritate etc.)

Canalizarea si epurarea apelor uzate

In  orasul  Fierbinti-Targ  este  in  curs  de  finalizare  un  sistem centralizat  de

canalizare  a  apelor  uzate  menajere  si  a  apelor  pluviale.  Este  realizat  o  statie  de

epurare,  amplasata  in  partea  de  sud  a  intravilanului  trupului  principal  a  orasului

Fierbinti-Targ, zona Fierbintii  de Sus,  care va fi  data in folosita la finalizarea retelei

stradale si  a  intregului  proiect.  In  acest  fel  se va  micsora fenomenul  de  evacuarea

apelor  uzate  menajere  in  fose  tip  rural,  neimpermeabilizate  si  care  polueaza

bactereologic  stratul  freatic  de mica adancime care este utilizat  de peste 70 % din

gospodariile comunei, pentru alimentarea cu apa potabila. Dupa darea in folosinta a

retelei de canalizare se va impune bransarea la aceasta retea a tuturor consumatorilor.

 Apele pluviale din zonele de locuinte amplasate in intravilanul  localitatii  sunt

dirijate prin rigole si santuri la canalele de desecare.

Disfunctionalitati:

 - alimentarea cu apa si canalizarea si epurarea apelor uzate 

      -utilizarea  apei  din  pinza  freatica  de  mica  adancime  in  scop  menajer  fara

posibilitatea         controlului sanitar si fara tratare; 

      -fose de tip rural neimpermealizate, care polueaza pinza freatica.  

Alimentarea cu energie electrica

Disfunctionalitati :

111



RAPORT DE MEDIU 
PLAN URBANISTIC GENERAL
Oras Fierbinti-Targ, JUD. IALOMITA

- amplasarea in terenul agricol a posturilor de transformare pentru reteaua de 20

kv , conduce la un acces dificil in caz de interventii 

- iluminat public nu este la nivelul normat 

Alimentarea cu caldura si cu gaze naturale

 Localitatea Fierbinti-Targ nu este alimentata cu gaze naturale  de  la  reteaua

nationala de transport si distributie. Alimentarea cu caldura a locuintelor si a dotarilor

social-culturale se realizeaza in prezent cu sobe cu combustibil solid  (lemne,  carbuni)

si  deseuri   agricole  (coceni  de  porumb  si  floarea  soarelui).

Prepararea hranei se face cu butelii de aragaz si cu combustibil solid si deseuri

agricole.

-dificultatea de aprovizionare cu combustibil  solid : lemne si carbune avand in

vedere ca in judetul Ialomita nu exista exploatari forestiere sau de carbune ; 

-costul ridicat si calitatea necorespunzatoare a combustibilului ; 

-dificultati in aprovizionarea cu butelii de aragaz in perioada de iarna. 

costul  ridicat  pentru  umplerea  unei  butelii,  avand  in  vedere  veniturile  modeste  ale

locuitorilor ;

PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA

Principalele obiective propuse prin PUG oras Fierbinti-Targ ce ar putea

genera un potential efect asupra mediului sunt:

 O1 – Extinderea teritoriului administrativ al orasului cu 100.8 ha;

 O2 – Modernizari ale retelei stradale si asfaltari ale drumurilor;

 O3 - Realizarea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate, a statiei

de epurare ape uzate;

 O4 – Reabilitarea/Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa a

localitatii; extinderea frontului de captare;

 O5- Extinderea retelei de energie electrica;
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 O6- Realizare retea de distributie gaze naturale;

Evaluarea globala a efectelor generat de implementarea PUG

Analiza rezultatelor evaluarii pune in evidenta faptul ca implementarea PUG-ului

genereaza un efect preponderent pozitiv.

Implementarea  obiectivelor  propuse  prin   PUG  va  contribui  in  principal  la

limitarea  poluarii  apelor  de  suprafata  si  subterane,  la  dezvoltarea  infrastructurii,  la

imbunatatirea calitatii aerului .  Se va reduce gradul de poluare al apelor de suprafata si

subterane si al solului datorita realizarii retelelor de canalizare si a statiei de epurare, a

alimentarii cu gaze naturale cat si datorita gestionarii corespunzatoare a deseurilor.

Extinderea  intravilanului nu  are  impact  asupra  aerului,  apei,  solului  sau  al

biodiversitatii.  Nu va  fi  afectata  calitatea  acestor  factori.  Extinderea intravilanului  va

avea in schimb efecte benefice pentru mediul  socio-economic prin crearea de spatii

pentru noi locuinte.

Realizarea  sistemului  de  canalizare  si  epurare are  un  efect  negativ

nesemnificativ  in  timpul  realizarii  lucrarilor  de  constructie  asupra  aerului  din  cauza

particulelor de praf ce se pot  ridica la  saparea santurilor.  Dupa finalizarea lucrarilor

acest impact negativ va disparea si va ramane doar impactul pozitiv: se va imbunati

calitatea apelor si a solului deoarece apele uzate nu mai ajung direct in mediu. Impactul

asupra sanatatii este indirect, dar pozitiv: apele uzate nu mai ajung in panza freatica. 

Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv: se imbunatatesc conditiile

de trai ale locuitorilor orasului Fierbinti-Targ.
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Impactul realizarii sistemului de alimentare cu apa si gaz este similar celui al

realizarii sistemului de canalizare si epurare. In perioada lucrarilor pot exista emisii de

praf care pot afecta calitatea aerului, dar acesta nu este rezidual, dispare imediat dupa

finalizarea lucrarilor. Impactul asupra peisajului se manifesta prin aspectul inestetic al

zonei  in  care  se  desfasoara  lucrarile,  dar  dupa  pozarea  conductelor  in  santurile

aferente,  acest  aspect  va  fi  inlaturat.  Impactul  asupra mediului  socio-economic este

pozitiv prin imbunatatirea conditiilor de trai ale locuitorilor orasului Fierbinti-Targ.

Majoritatea amplasamentelor  se desfasoara in interiorul localitatilor unde exista

foarte  putine  specii  salbatice.  Efectul  asupra  acestor  specii  va  fi  resimtit  numai  pe

perioada de desfasurare a lucrarilor de constructie. Dupa finalizarea acestora mediul va

reveni la conditiile initiale.

Patrimoniul  cultural,  arhitectonic  si  arheologic  si  valorile  materiale  nu  vor  fi

afectate de realizarea lucrarilor propuse in cadrul PUG-ului. 

Nu va exista efect rezidual. Dupa terminarea lucrarilor de constructie mediul va

reveni la starea initiala. 

Efectul  implementarii  obiectivelor  din  Planul  Urbanistic  General  al  Orasului

Fierbinti-Targ  pe termen mediu si lung se va concretiza in respectarea tintelor propuse

in politicile de mediu adoptate de legislatie pe factori de mediu.

La elaborarea lucrarii s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul

protectiei mediului:
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• OUG 195/ 2005 aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/29.06.2006, cu

modificarile si completarile ulterioare;

• H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru

planuri si programe;

• Legea Apelor nr. 107/1996 modificata si completata prin Legea 310/2004;

• Ordinul MAPPM nr.462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei;

• Ordinul MAPM nr. 592/2002- stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor

si  metodelor  de evaluare a dioxidului  de sulf,  dioxidului  de azot  si  oxizilor  de azot,

pulberilor  in  suspensie,  plumbului,  benzenului,  monoxidului  de carbon si  ozonului  in

aerul inconjurator;

• Ordinul MAPPM nr.756 / 1997 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului;

• STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate;

• STAS 10009/1988 – Acustica urbana;

•  Ordinul  MS nr.536/1997 pentru  aprobarea normelor  de  igiena si  a  recomandarilor

privind mediul de viata al populatiei, modificat si completat prin Ordinul MS 1028/2004;

• Legea 426/2001 privind regimul deseurilor ;

• H.G. 349/2002 privind gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata si

completata prin H.G. 899/2004;

•  H.G.  930/2005  pentru  aprobarea  normelor  speciale  privind  caracterul  si  marimea

zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;
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