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1. INTRODUCERE 
 
 

1.1. Date de recunoastere a PUG 
 
Denumirea lucrarii: PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORASULUI FIERBINTI-TARG 
Beneficiar:             ORASUL FIERBINTI-TARG 
Proiectant:                      S.C. Xline Atelier de Arhitectura SRL 
Data elaborarii:             aprilie 2014 
 
 
 

1.2. Obiectul PUG 
 
Solicitari ale temei-program: Realizarea unui studiu complet al stadiului actual de 

dezvoltare a orasului Fierbinti-Targ; 
Asigurarea unui studiu de dezvoltare viitoare al orasului 
Fierbinti-Targ; 
Realizarea unui Regulament Local de Urbanism; 
Asigurarea de prevederi ale programului de dezvoltare a 
orasului, cu aprobarea Consiliului Local al orasului 
Fierbinti-Targ. 
 
 

Lucrarea isi propune stabilirea unei strategii de dezvoltare pentru orasul Fierbinti-
Targ, in concordanta cu prevederile PATN si PATJ Ialomita  in conditiile respectarii  
dreptului de proprietate si a interesului public.  

Propunerile cuprinse in lucrare vor trebui sa coreleze potentialul uman  si economic 
cu aspiratiile de ordin social si cultural ale populatiei .  

Planul urbanistic general  ( denumit pe scurt in continuare PUG ) are caracter de 
reglementare si  raspunde programului de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a 
localitatii.   

       Lucrarea “PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORASULUI FIERBINTI-TARG”  s-a 
elaborat cu urmatoarele scopuri :  

-stabilirea directiilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltare 
urbanistica a localitatilor.  
-utilizarea rationala si echilibrata a terenurilor necesare functiunilor urbanistice,  

precizarea zonelor cu riscuri naturale. 
      -evidentierea fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul 

localitatii.  
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      -cresterea calitatii vietii , cu precadere in domeniile locuirii si serviciilor  
fundamentarea realizarii unor investitii de utilitate publica.  
     -asigurarea suportului regulamentar pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a 

autorizatiilor de construire.  
     -corelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului.  

PUG contine strategia , prioritatile , reglementarile si servitutile de urbanism, 
aplicate in utilizarea terenurilor si constructiilor din cadrul localitatii, in continutul urmarindu-
se urmatoarele principale obiective :  
-optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean  
-valorificarea potentialului natural , economic si uman ;  
-organizarea si dezvotarea cailor de comunicatii.  
-stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan.  
-stabilirea si delimitarea zonelor construibile. 
-stabilirea si delimitarea zonelor functionale.  
-stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire.  
-stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora.  
-modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare.  
-evidentiere detinatorilor  terenurilor din intravilan. 
-stabilirea obiectivelor de utilitate publica.  
-stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a 

constructiilor. 
 

Reglementarile enuntate in cadrul  Planului Urbanistic General  (PUG) se detaileaza si 
se intaresc prin regulamentul local de urbanism ( RLU ). 

 
PUG -ul , are un caracter de directionare si coordonare a amenajarii teritoriului si de 

dezvoltare a localitatilor , pe termen mediu si lung , cuprinde prevederile necesare atingerii 
acestor obiective . PUG , nu reprezinta o faza de investitie , ci o faza premergatoare 
realizarii investitiilor. Unele prevederi ale PUG sunt cu bataie lunga , nefigurand in planurile 
imediate de investitii , dar sunt strict necesare dezvoltarii urbanistice . Ca atare , avizele 
/acordurile la PUG au rolul corelarii propunerilor PUG cu strategiile sectoriale si nu de 
incadrare a acestora in planurile imediate de investitii .  

 
 
 

1.3. Surse documentare 
 

Studiile de fundamentare necesare intocmirii “PLAN URBANISTIC GENERAL AL 
ORASULUI FIERBINTI-TARG” au fost realizate pe baza documentarii obtinute din 
urmatoarele surse: 
 
- P.A.T.J. lalomita. 
- Judetele si Orasele Romaniei in Cifre si Fapte - Volumul I, Judetele Romaniei, 
Bucuresti 1994; 
-Studii de specialitate elaborate in zona: istoric, geotehnice, edilitare si de mediu; 
-Planuri topografice funizate de Oficiul  de Cadastru si Publicitate Imobiliara lalomita si 
reactualizate pe baza datelor concrete din teren ; 
Informatii privind fondul funciar. 
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Pentru elaborarea acestei lucrari  au fost studiate o serie de surse documentare , 
referitoare la stadiul actual al  dezvoltarii orasului si propuneri de perspectiva :  
PATN , elaborat de Urban Proiect INTRE ANII 1994-1999 :  
- Sectiunea I - cai de comunicatii  
- Sectiunea II - Apa  
- Sectiunea III - Zone naturale si construite protejate  
- Sectiunea IV - Reteaua de localitati  
- PATJ - elaborat de Arhitext Intelsoft in anul 1999  
- Studiu de circulatie  
- Studiu geotehnic 
- Studiu topographic 
- Studiu de mediu  
- Date privind limita intravilanului - BAZA DE DATE  OCPI Ialomita  
 
 
 
 
 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
 
 

2.1. Evolutie  
 

 Fierbinți Târg împreună cu satele fierbin ene, ca arondare teritorială, au apar inut 
Plasei Mostiştea, fapt ce reiese din surse documentare. Până la alipirea acesteia la Plasa 
Dâmbovi a, în 1882, în Fierbin ii de Sus era reşedin a subprefecturii Plasei Mostiştea. Aici 
au func ionat un birou telegrafic şi serviciul poştei rurale, tot aici era sediul unei companii 
de Dorobanţi cu schimbul sub comanda Căpitanului Dumitrescu din Bucureşti. 
 Din 1926, când se construieşte un nou local de primărie Fierbin i Târg, Fierbin ii de 
Jos, Fundul Danciului, şi Micşuneştii Mari formează împreună o comună, devenită apoi 
reşedin a plasei Fierbin i din jude ul Ilfov, în timp ce Fierbin ii de Sus şi Stroieşti rămân în 
continuare comună aparte până în 1939, când comuna Fierbin ii de Sus se desfiin ează şi 
se alipeşte la comuna Fierbin i Târg, unde atunci era primar Florian Panaitescu. Tot atunci 
satul N.T. Filitis (actualmente Satul Nou), în timp ce satul Micşuneştii Mari se desprinde de 
comuna Fierbin i Târg şi se alipeşte comunei Micşuneşti Moară. 
 În 1942 Fierbin ii de Sus redevin comună compusă din satele: Fierbin i Târg, 
Fierbin ii de Jos, Grecii de Jos. 
 Din 1948 se revine la comuna Fierbin i Târg cu satele: Fierbin i Târg, Satul Nou, 
Fundu Danciului, Grecii de Jos, Fierbin ii de Jos, Fierbin ii de Sus, Stroieşti. 
 Din 2004 Fierbin i Târg a devenit oraş. 
 
Apartenen a administrativă 

In perioada interbelică Fierbin i a fost centru de plasă, având 51 de sate 
apar inătoare.  
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Comuna a apar inut administrativ până în 1950 jude ului Ilfov, apoi între 1950-1956 
regiunii Bucureşti, raionul Snagov, cu sediul la Săftica, iar între 1957-1967 de raionul 
Urziceni. În anii 1968-1980 revine la jude ul Ilfov, iar din 1981 trece în administrarea 
jude ului Ialomi a. 
Istorie locală1 
 Localitatea Fierbin i Târg a devenit oraş ca urmare a referendumului desfăşurat în 
anul 2004 şi ale cărui rezultate au fost validate prin Hotărâre de Guvern. Chiar până la cea 
dată structura localită ii păstra încă forma vechii comune şi a satelor din care era alcătuită. 
Satele din care se compune oraşul sunt: Fierbin i Târg, Fierbin ii de Jos, Fierbin ii de Sus 
şi Grecii de Jos sunt toate relativ vechi, cu începuturi atestate documentar în secolul al 
XVII-lea, dacă avem în vedere faptul că toponimul Fierbin i derivă din Hierbinţi şi apare 
într-un document datat 1620. Dar înaintea acestei aşezări sunt men ionate alte comunită i 
(cătune, sate), care au precedat această aşezare: 

- satul Tătărei, la limita de sud-vest consemnat în 1451 în vremea lui Vladislav al II-
lea, 

- satul Bonţeşti, men ionat în 1520 în vremea lui Neagoe Basarab, 
- satele Topoloveni şi Stăneşti atestate documentar în 1579, 
- Băiceşti în 1580, 
- Stroieşti şi Tătarul în 1587. 

Toate aceste aşezări consemnate în documente au dispărut în timp, contopindu-se 
în noile aşezări rămânând în memoria colectivă ca simple toponime. 
 Aşezarea Fierbin i Târg s-a consolidat pe parcursul secolelor XVII şi XVIII, doar 
inând seamă de construirea celor mai vechi lăcaşe de cult – Biserica cu hramul "Sfin ii 
Voievozi", ctitorită, se pare, de Matei Basarab se conservă sub formă de ruină la marginea 
de est a satului, inundată de lacul de acumulare creat în urma ridicării barajului de la 
confluen a râurilor Ialomi a şi Prahova, dar şi biserica cu hramul "Sfânta Maria" din satul 
Grecii de Jos, ctitorită de un membru al familiei Greceanu, în anul 1754.cu mult mai noi 
sunt bisericile din Fierbin ii de Sus (1842) şi Fierbin ii de Jos (1854), fapt ce confirmă 
ipoteza că acestea din urmă au apărut după secolul XVIII. 
 Pentru Fierbin ii de Sus există documente care îi atestă existen a în secolul dinainte 
iar în 1768 este men ionat ca proprietar al moşiei Scarlat Ghica, patronim extins şi în 
denumirea aşezării de "Fierbin ii Ghicăi", iar spre Stroieşti se presupune că a fost 
proprietatea lui Mihai Viteazul sau a unuia dintre căpitanii săi, Stroe Buzescu, de la care 
numele aşezării Stroieşti, ipoteză în favoarea căreia pledează şi faptul că satul vecin, 
Micşuneşti, peste râul Ialomi a, apar inut so iei voievodului, care a donat această moşie, 
împreună cu biserica din sat, bisericii din Scheii Braşovului. 
 
 
 
 Biserica din Fierbin ii de Sus are o inscrip ie cu litere chirilice, care indică limpede 
anul zidirii şi pe ctitorul ei:  

,,Cu  mila şi cu ajutorul d-lui Dum/ 
nezeu acestu Sf. Dom. Lăcaş s`au/ 
 ziditu la anul 1842, cu voia şi praznicul/ 
 sfântului mitropolitului kk. Neofitu, preznuirea/ 

                                                        
1 (extrase din Nicolae Constantinescu – Fierbinţi târg: oraş tânăr, aşezare străveche, volumul: Relaţii de vecinătate în 
localităţile urbane din sudul ţării, Editura Paideia, Bucureşti, 2006 
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 Adormirea Maicii Domnului şi al Sf. Erarh Nicolae, prin/ 
 osteneala dd. Marelui Vornicu Alecsandru/ 
 Scarlat, proprietarul aceştii moşie Herbinţi şi s`a săvârşitu prin grija lui/ 
 Popa Dumitru şi Popa Mihai şi a lui Kir Pa/ 
naitu şi a lui Kir Hiropolu îngrijitorul aceştii mo/ 
şii Herbinţi. Au luatu săvârşire de zid/ 
ire şi s`au sfinţitu de cucernicu proto/ 
popu Stanu Sachelarie otu satu Radovanu, la/ 
 leatul 1843 martie 25 şi s`au scris de Dinu Pam". 
 

 Localitatea Fierbin i apare menționată istoric şi în 1806, în apropierea sa dându-se 
o importantă bătălie  între ruşi şi turci, în cadrul războiului din anii 1806 – 1812, încheiată 
cu pacea de la Bucureşti, în urma căreia Rusia a anexat o parte din Moldova, zona dintre 
Prut şi Nistru. 

 
 “Starea aşezărilor din zona de câmpie, bântuite de starea de incertitudine şi 
împilarea stăpânului, nu putea fi alta decât a grupurilor dispersate de locuin e sărace, 
adesea fără împrejmuiri, fără planta ii de pomi împrejur, oferind un aspect sărăcăcios şi 
trist. Şi de multe ori în această zonă de câmpie satele erau o adunătură de bordeie în 
pământ sau de colibe de nuiele spoite cu lutuială2.” 

Oraşul Fierbinţi Târg, împreună cu zona suburbană formată din satele: Grecii de 
Jos, spre vest, Fierbin ii de Sus, spre est, Fierbin ii de Jos, spre nord este situat în 
extremitatea de vest a jude ului Ialomi a şi este străbătut de la vest la est de râul Ialomi a. 
Lunca inundabilă a fost regularizată şi transformată în lac artificial în anii ‟70.  

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 Ialomi a, 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 
prelungită în zonă, eventual cu unele întreruperi datorate atât condi iilor de mediu (secete, 
inunda ii, boli) dar şi celor istorico-economice (războaie, iobăgie).  

Fiecare dintre satele componente apar men ionate în documente începând cu 
secolul XV în acte de dona ii, împroprietăriri, dote. Prima atestare documentară a satului 
Fierbin i Târg datează din anul 1622, fiind men ionat în hrisovul lui Gavril Movilă.  

                                                        
2 Andrei, Pănoiu – Arhitectura şi sistematizarea rurală în judeţul Mehedinţi (sec. XVIII – XIX), Muzeul Naţional de 
Istorie, Bucureşti, 1983, p. 23 
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Harta austriacă sec. XVIII 

 
Detaliu harta austriacă, sec XVIII 

 
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 uli e şi case aliniate, 
dotate cu şcoală, primărie, cârciumi, hanuri, poştă. Toate eforturile erau îndreptate către 
mărirea produc iei de cereale, fixarea popula iei şi controlul mişcării popula iei şi nu în 
ultimul rând colectarea impozitului pe recolte.  
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Harta Szatmary, sec. XIX 
 

  
Detaliu harta Szatmary, sec. XIX 

 

Modernizarea începută în 1835 se apropie de o încheiere abia în 1864 când este 
abolită claca, iar ăranii (adul i de sex masculin) sunt împroprietări i potrivit capacită ii de 
muncă şi a uneltelor şi utilajelor pe care le aveau: car, plug, boi, cai. Compozi ia socială a 
satelor de câmpie se diferen iază în func ie de nivelul de dezvoltare al localită ii, industria 
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locală şi posibilită ile de schimburi de produse – în natură, la târguri; distan a fa ă de marile 
centre de comer  şi de căile de comunica ie majore. Regularizarea satelor şi alinierea 
construc iilor datorate Regulamentului Organic votat în Tările Române în 1834 
modernizează via a rurală şi o aduce treptat la un nivel economic apt să sus ină micile 
comunită i agricole. 

 
Popula ia din Fierbin i a fost protagonista unui eveniment care avea să modifice 

radical raportul dintre ărani şi vechii proprietari de terenuri. În ianuarie 1862 la îndemnul 
lui Mircea Mălăeru, fost deputat ăran îm Adunarea Ad-hoc din 1857 care l-a ales ca domn 
al Munteniei pe Alexandru Ioan Cuza, ăranii din jude ele Ilfov şi Ialomi a se răscoală 
împotriva regimului de lucru opresiv exercitat de moşieri cerând cu stringen ă o 
emancipare a clăcaşilor şi nu în ultimul rând o reformă agrară. Revolta a fost reprimată 
drastic prin for a 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 ăranii erau emancipa i de 
servitu ile feudale, dar deposeda i de pământul pe care-l aveau în folosin ă de la boier; Al. 
I. Cuza refuză să sanc ioneze 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 ărani 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 fiin ă. Această întindere (peste locul ce au 
sătenii în vatra satului, pentru casă şi grădină) este: 
a) în jude ele dincoace de Milcov ( ara 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, mărgini i fiind numai în locul 
caselor şi al îngrăditurilor lor, to i aceştia devin proprietarinumai pe locurile legiuite, 
cuvenite pentru casă şi grădină, adică: în jude ele de dincoace de Milcov: 400 
destânjeni pătra i la câmp, şi 300 la munte, stânjenul ărei româneşti. 

Art. 15  
Islazurile, ima[ele, locurile de fânea ă şi arătură rămase în proprietatea sătenilor, 
după decretul de fa ă, se vor hotărnici şi petrui. Inginerii tipografi îndestulători, 
orândui i şi plăti i de Stat se vor numi pentru fiecare jude , spre a dirige şi a activa 
lucrarea de mai sus. 

Art. 17  
Vetrele satelor se vor petrui şi hotărnicii după modelul arătat în art. 15 

Art. 18  
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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 men iune în art. precedente, sătenii păstrează şi în 
viitor facultatea de a-şi adăpa vitele, cu îndatorire însă, de a contribui împreună cu 
proprietarul pentru între inerea iezăturilor, întru cât trebuin a adăpătoarei ar cere. 

Art. 20  
Toate locurile şi clădirile din cuprinsul 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, casele şi îngrăditurile menite şi făcute de 
comună pentru preo iibisericilor, pie ele, uli ele şi locurile ocupate de pătule (coşere) 
şi alte stabilimente comunale astăzi în fiin ă, rămân proprietatea comunelor rurale, 
fără despăgubire.”3 
 
Planurile prestabilite, proiectate de inginerii hotarnici, impuse aşezărilor au fost 

respectate până în zilele noastre. Astfel: străzile au deschideri diferite în func ie de 
importan ă: principale şi secundare, parcelele aveaua suprafe e de cca. 1000mp. şi 
cuprindeau locuin a, anexele gospodăreşti şi grădina. 
 

In Marele Dic ionar Geografic4 publicat în 1901 de George Ioan Lahovari Fierbinţi 
Stroeşti era comuna rurală în jude ul Ilfov, plasa Mostiştea. Aceasta era compusă din 
satele: Fierbin ii de Jos, Fierbin ii de Sus, Fierbin i Gruiul, Fierbin ii de Târg şi Stroieşti. 
Comuna era reşedin a unei companii de doroban i şi are un birou telegrafic care face şi 
serviciul poştei rurale. 

Conform datelor publicate la cea dată în comună erau: 
- 2289 locuitori dintre care 41 de străini, (locuitori împroprietări i5 326, neîmproprietări i6 
262) 
- suprafa a totală a comunei: 3052 ha, împăr ită 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 căru e: 289 boi şi 81 cai. 

- case: 559 
- vite mari: 2053 (478 – cai şi iepe, 5 armăsari, 941 boi, 475 – vaci şi vi ei, 43 – tauri, 15 – 
bivoli, 96 – bivoli e 
- vite mici : 2901 (10 – capre, 374 – porci, 2571 – oi) 
- comer  : 21 cârciumi, 1 hangiu. 

Fierbinti Târg, sat - amplasat aproape de vărsarea gârlei Pociovariştea în râul 
Ialomi a. In fiecare duminică se organiza bâlci. Exista o fabrică de lumânări şi 8 cârciumi. 
                                                        
3 Lege pentru regularea proprietăţii rurale din 15 august 1864, publicată în Monitorul Oficial  no. 181 din 15 august 
1864 
4 George Ioan Lahovari – Marele dicţionar geografic al Românieialcătuit şi prelucrat după dicţionarele parţiale pe 
judeţe, Stabilimentul Grafic J. V. Socecu, Bucureşti, 1901. 
5 Doar bărbaţi 
6 Doar bărbaţi 
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- locuitori: 201 dintre care 28 de străini 
- vite mari: 52 
- vite mici: 210 
Fierbin ii de Sus, fost Fierbin ii Ghicăi, sat – amplasat pe malul drept al râului 

Ialomi a, între sat şi râu (terenul era mocirlos). Până în 1882 a fost sediul primăriei şi 
reşedin a subprefecturii Plasei Mostiştea. Satul avea terenuri în suprafa ă de 1433 hectare 
împăr ite între Eraclie Arion – 936 ha. şi 497 de inut 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 baie i şi una de fete – sub acelaşi acoperământ – 
construită în 1885, o moară cu apă, o maşină de treierat şi un pod. Comer ul se face în 7 
cârciumi. 

- locuitori: 820 dintre care 6 străini, 
- vite mari: 842, 
- vite mici: 687 
Fierbin ii de Jos, sat - amplasat pe malul stâng al râului Ialomi a. Satul are terenuri 

în suprafa ă de 374 hectare împăr ite între Eraclie Arion – 7 ha. şi 367 de inut de locuitori. 
Comer ul se face de către un cârciumar şi un hangiu. 

- locuitori: 502 dintre care 7 străini, 
- vite mari: 461, 
- vite mici: 359 
Fierbin i Gruiul, sat - amplasat între Fierbin i de Sus şi Fierbin i de Târg. Satul are 

terenuri în suprafa ă 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 

Fierbin ii de Sus şi Fierbin i de Jos. Se întinde pe o suprafa ă de 908 ha şi are o popula ie 
de 339 locuitori. 

- vite mari : 309 
- vite mici : 1568 
Grecii de Jos, sat - Greci este denumirea generică veche a unei întinse localită i, 

situate la poalele pădurii Vlăsiei şi la N-E de Bucureşti în jude ul Ilfov, plasa Mostiştea. 
Moşia familiei Greceanu a rămas intactă până la hotărnicia din 1763. Biserica veche 
împreună cu o şuvi ă de moşie au fost date ca zestre Smarandei fiica Spătarului Şerban 
Greceanu căsătorită cu Iordache Stolnicu (zis Micşunescu).  

Grecii de Jos, cunoscu i şi sub denumirea de Fundul Danciului, este situat pe malul 
drept al văii Pociovaliştea, aproape de confluen a acestei văi cu râul Ialomi a. Satul s-a 
înfiin at în anul 1851 pe proprietatea lui Grigore Pandelescu. 

Satul se întinde pe o suprafa ă de 510 ha şi are o popula ie de 173 de locuitori. 
Terenul se împarte astfel: 365 ha Grigore Pandelescu şi 143 ha localnici. Pandelescu 
împreună cu localnicii cultivă împreună 443 ha. Comer ul se face de către un hangiu. 

- vite mari: 154, 
- vite mici: 221. 

 
Fierbinți Târg apare în 1931 într-o nouă formulă, astfel satele aparținătoare sunt 

administrate de două comune rurale Fierbinți și Greci. 
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Populația comunei fluctuează în timp având în  
1901 – 2289 locuitori,  
1912 – 4486 
1931 – 55835(?) 
1977 – 6488 
1992 – 5518 
1996 – 5333 
2002 – 5115. 
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 În statistica anului 1906 regăsim și motivele reducerii populației în urma cercetărilor 
realizate de Ministerul de Interne prin chestionarele distribuite primăriilor comunale și în 
care erau întrebări privind problemele sociale și economice ale țăranilor, persoanele sau 
întreprinderile care primeau în arendă terenul agricol. 

 
 

Îndeletniciri  
 Cert este că, în epoca modernă, localitatea Fierbin i a dobândit o identitate ce o 
face de neconfundat şi şi-a dovedit voca ia de mic centru urban, în primul rând prin 
calitatea de "târg", de centru comercial, loc de întâlnire a oamenilor din împrejurimi dar şi 
din zone îndepărtate, cu mărfurile lor agricole, în primul rând, la târgurile săptămânale sau 
sezoniere de la "obor", un platou în marginea de sud-est a localită ii Fierbin i-Târg, 
deasupra luncii Ialomi ei, din dreapta râului. Zona centrală a acestui cartier se detaşa net, 
din punct de vedere urbanistic şi func ional, de celelalte componente ale vechii comune, 
fiind dominată de prăvăliile la stradă, inute de negustori locali – cârciumi, brutării, o 
cofetărie cu masă de biliar, ateliere meşteşugăreşti (croitorie, cizmărie, boiangerie, mai 
târziu o sifonărie). 
 Un document din primii ani ai secolului XX, con inând lista embaticarilor7 din 
Fierbin i consemnează ocupa ia pe care o are fiecare, în acest fel ies la lumină figurile 
                                                        
7 Concesionari de terenuri. 
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profesionale nelipsite fiecărui târg de provincie pe care toată lumea îi cunoaşte, cu bune cu 
rele, şi de care toată lumea are nevoie: 

- Tudorache Ionescu - cizmar, 
- Nicolae Mihai – croitor, 
- Nae Petre-pescar, 
- Costache Preda – cojocar, 
- Banu – cojocar, 
- Minea Ene – cizmar, 
- Neagu – brutar. 

Astfel de mici meseriaşi işi desfăşurau activitatea în satele componente ale 
comunei. O statistică ad-hoc, din 1943, arată că în localitate erau: 

- 8 croitori, 
- 11 dulgheri, 
- 6 tâmplari, 
- 5 zidari, 
- 4 fierari, 
- 3 cojocari, 
- 2 rotari, 
- 2 mecanici, 
- 1 dogar, 
- 4 maşini de tricotat (din lână – flanele şi pulovere). 

În aceeaşi perioadă, în satul vecin, de peste Ialomi a, Fierbin ii de Sus, situa ia pare 
să fi fost deosebită: "ateliere speciale de esătorie, croitorie sau altceva nu sunt. Cele 
câteva ateliere de fierărie, rotărie, lemnărie, croitorie, etc. Nu au o extensiune prea mare, 
ci se mărginesc a împlini nevoile localnicilor. Industria casnică are o mare dezvoltare. 
Fiecare săteancă ştie să easă şi să coasă, să împletească ciorapi sau flanele, etc., astfel 
că am putea numi fiecare gospodărie un mic atelier casnic, având ca meşter săteanca. 
Există în localitate o maşină de tricotat, condusă de femeia şi so ul său, fără să aibă 
atelier".  Ateliere meşteşugăreşti pentru deservirea popula iei a existat şi în celelalte sate, 
unii meşteri fiind aprecia i pentru produsele lor şi în localită i mai depărtate. 
 La nivelul micii industrii locale trebuie men ionate cele două mori din Fierbin ii de 
Sus, una la intrarea în localitate, venind dinspre târg, cealaltă la ieşirea din Stroieşti, spre 
Dridu, mori moderne, cu val uri, de provenien ă germană, probabil, care au înlocuit vechea 
moară de apă de pe cursul Ialomi ei ca şi mai vechile râşni e de mână din care mai 
rămăseseră, totuşi, în uz în câteva gospodării, chiar la sfârşitul anilor '50, folosite pentru a 
face uruială, pentru hrana animalelor şi, mai ales, pentru a zdrobit grâul necesar pentru 
colivă. La fel, în localitate au func ionat 2 prese de ulei , 3 darace de lână, o brutărie, 2 
pive de bătut dimia8 şi o boiangerie. 
 Învă ătorul Stan T. Alexandru aminteşte că în localitate între anii 1944-1945 erau 2 
alambicuri de făcut uica apar inând lui Matei Bucheru şi Anghelina T. Pancea. Acelaşi 
autor anticipa construirea unei fabrici de conserve în zonă, după inaugurarea liniei de cale 
ferată Bucureşti-Făurei-Gala i, dar acest gând nu s-a împlinit. Grădinarii din zonă au 
continuat să vândă legumele şi fructele în pie ele oraşelor învecinate.  
 De calitatea sa de centru comercial şi loc de popas pe drumurile "sării" şi "oilor", 
dinspre zonele de munte şi de deal spre câmpie, spre Dunăre şi baltă se leagă şi explica ia 
legendară dată numelui localită ii, potrivit căreia la capătul podului de pe Ialomi a era un 
loc de popas unde negustorii vindeau "gogoşi fierbin i" sau alte mâncăruri, poate şi băuturi 
                                                        
8 Postav  
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calde, fierbin i. Mai mult, pe baza legendei, locuitorii din târg erau numi i de către cei din 
satele învecinate - gogoşari.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Detaliu din "Planul de tragere" sec. XX 
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Detaliu din "Planul de tragere" sec. XX 

 

 

Infrastructura: O şosea pietruită lega Fierbin ii de Bucureşti, făcută în 1882, când 
prefect al jude ului Ilfov era Alexandru Catargiu, o rudă a lui Barbu Catargiu, care avea 
moşie şi conac în comuna Maia. Această șosea este determinantă pentru dezvoltarea 
așezărilor din zona, ele fiind poziționate ca un sirag în lungul ei. În fapt, acest lucru a 
determinat ca pentru majoritatea așezărilor din campie o dezvoltare liniară a zonei 
construite, justificata din punct de vedere al amplasării la nivel de proprietar, fiecare își 
dorea să fie la „stradă”, însă, disfuncțional la nivel de ansamblu, creându-se legături pe 
distanțe lungi și în cele mai multe cazuri, un „centru” dispersat. În final, soseaua 
menționată, cu statut de drum judetean, în prezent, a devenit o coloană vertebrală a 
viitorului oraș Fierbinți Târg. Dezvoltarea așezării, pe altă direcție decât cea menționată, în 
lungul șoselei, se face undeva după 1943, atunci când, satul Fierbinți Târg se extinde spre 
sud, pe o rețea stradală rectangulară, extindere a intravilanului cauzată, probabil, de 
apariția noilor forme de exploatare a terenurilor, realizarea C.A.P. și a fermelor de animale, 
în sudul satului Fierbinți Târg.  Acest lucru a dus, la solicitări de terenuri, pentru cei care 
urmau să lucreze în acestă zonă, în consecință apare zona construită care se poate 
indentifica în Hărțile topografice din anul 1978, realizate de Direcția Topografică Militară. 
Este singura zonă în care se constată o dezvoltare de dimensiuni mai mari, lotizările facute 
sunt în spiritul celor existente în zonă, loturi cu deschidere destul de mare la stradă (cca. 
20 metri), suprafețe de teren de cca. 1000-2000 mp. Prospectul străzilor realizate era de 
aproximativ 20 metri. Zona de extindere a fost destinată exclusiv locuințelor, care au fost 
construite într-o formulă „specifică” zonei, în regim izolat, parter, cu anexe gospodarești 
pentru animale și zone mari din proprietate folosite pentru o agricultură de subzistentă. În 
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timp, după anul 1980, direcția de dezvoltare a fost continuată, au fost alocate loturi noi 
pentru locuințe, prin concesionare, iar zona de ferme si depozite de cereale a fost și ea 
dezvoltată în apropierea căii ferate. Zona dezvoltată, însă nu a beneficiat de niciun fel de 
servicii și nici de dotari, tărziu au fost extinse rețele edilitare. 

Zona descrisă mai sus este și singura unde a fost consistentă extinderea așezărilor 
care formează acum orașul Fierbinți Târg, se constată doar schimbări minore, de-a lungul 
timpului, în zona fostelor sate Fierbinții de Sus, Fierbinții de Jos și Grecii de Jos, poate 
singura care merită a fi remarcată este zona construită în nordul satului Fierbinții de Jos, 
extinsă cu loturi de locuinte. Satul Fierbinții de Jos, a stagnat ca dezvoltare, mai ales dupa 
realizarea lacului de acumulare Dridu. 
 
 Calea ferată înfiin ată în 1943 pe ruta Bucureşti – Urziceni – Făurei – Brăila – 
Gala i, care apare marcata si in „Planul de tragere” folosită în intervalul 1950-1990 de 
navetişti spre centrele urbane principale. A fost realizată și o  gară feroviară pentru zona 
Fierbinți, poziționată în apropierea satului Grecii de Jos, dar care putea fi tot atât de bine 
accesată și din satul Fierbinți Târg. Prezența gării, a favorizat dezvoltarea în zona de sud, 
atât a satului Fierbinți  cât și a satului Grecii de Jos. Transportul feroviar scade după 1990 
odată cu preluarea fluxului de călători de către transportul auto.  
 

 

Harta topografica  - Fierbinti Targ, Fierbintii de Sus, Fierbintii de Jos, 1978, realizata 
de Directia Topografica Militara. 
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Harta topografica  - Grecii de Jos, 1978, realizata de Directia Topografica Militara. 

 

În urma inundațiilor din anul 1975, inundații care au afectat orașul Urziceni, regimul 
politic din acea perioadă, decide realizarea unui lac de acumulare care va reglementa și 
controla cursul râului Ialomița. S-a realizat astfel lacul de acumulare Dridu, care se 
desfasoară în lungul comunei Dridu dar și în lungul actualului oraș Fierbinți Târg. Lucrările 
pentru realizarea lacului. au fost terminate în anul 1980.  Zona stabilă a lacului, oglinda de 
apă, aflată în parametri normali ai debitului de apă ai râului Ialomița, se intinde până langă 
centrul zonei Fierbinți Târg. Proiectul lacului de acumulare nu a ținut însă seama de nimic, 
în privința asezărilor, a modului de folosire a terenului de catre localnici și nici nu a luat în 
calcul posibilele influențe pe care ar putea să le genereze lacul artificial creat. În 
consecință, au disparut pașuni, păduri, terenuri agricole și parte din construcțiile existente. 
Exemplul tragic, semnificativ pentru acest apect negativ este, Biserica Stroeștilor care 
împreună cu cimitirul aflat în jurul său, aproape au dispărut: cimitirul în totalitate iar din 
biserică au ramas fragmente.  Localnicii, la vremea respectivă, au facut eforturi de salvare, 
atât cât s-a putut, astfel încât cimitirul a fost strămutat. Biserica s-a degradat în timp, astazi 
mai există doar fragmente de zid, în prezent aflate permanet în apă. Această situație, 
prezentată mai sus, va fi permanentă, nivelul apei descris fiind considerat unul optim 
pentru controlul debitului râului Ialomița, nivel însă fatal pentru fosta Biserică a Stroieștilor.  

Din cauza întinderii și a cotei lacului, au fost inundate beciurile locuințelor iar apa 
fântănilor a fost viciată. În plus, pentru o perioadă lungă de timp, tot datorită lacului, satul 
Fierbinții de Jos, a fost izolat de Fierbinți Târg, practic, drumul de legatură a fost 
compromis, inundat, locuitorii din Fierbintii de Jos fiind nevoiti sa parcurgă kilometri în plus, 
pe o ruta ocolitoare. Prin eforturi proprii, acestia au reușit în timp sa realizere un drum 
înalțat și un pod pietonal. Cu timpul, prin îmbunătățiri succesive, acesta a devenit drum 
județean, legatura pe care o face acesta cu localitățile învecinate, comuna Maia, fiind  
importantă. 

Pe baza hărților topografice din 1978, a fost realizată o hartă a “inudabilității” în 
lunca râului Ialomița. Se poate remarca faptul că în cazul unui debit mare, apa râului 
Ialomița, face ca apa să se acumuleze până dincolo de vestul zonei urbane Fierbinți Târg. 
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Acest lucru face zona urbană Fierbinți Târg,  Fierbinții de Sus și Grecii de Jos, să nu să 
poată extinde spre nord, spre luncă. Același lucru se întamplă în Fierbinții de Jos, localitate 
care nu se poate extinde spre sud, spre lacul de acumulare. În această situație, tendința 
firească de dezvoltare a localității Fierbinți Târg,  singura posibilă, este spre sud, până la 
calea ferată. Ca o concluzie  a celor menționate, se constată o dezvoltare semnificativă a 
satului Fierbinți Târg, în secolul XX, el trece de la statul de târg, la centru polarizator. 
 

 

 

 

 

Harta Oraşului Fierbinţi Târg. (sursa: www.apeil.ro) realizata pe un plan topografic 1978. 

 
 

 
 
2.2. Elemente ale cadrului natural  

Din punct de vedere morfologic, zona in care este amplasat teritoriul administrativ al 
orasului Fierbinti-Targ, apartine zonei centrale a marii unitati ndenumita 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. 

Vom evidentia principalele elemente ale cadrului natural ce au implicatii in modul de 
organizare urbanistica: 
 

http://www.apeil.ro/


MEMORIU GENERAL                                                                                                                         .                
Plan Urbanistic General,  oras  Fierbinti-Targ 

 

___________________________________SC XLINE ATELIER DE ARHITECTURA SRL   22 

Date hidrografice 
Teritoriul administrativ al orasului se gaseste în bazinul hidrografic (BH) al râului 

Ialomita (BH de ord. I, cod XI-1), pe malul drept al acestuia, în cadrul Câmpiei Române 
Orientale la limita  dintre subunitatile interna si externa.  

Debitul mediu multianual al râului 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.  

Raul Ialomita este barat in dreptul comunei Dridu, unde este construit un baraj, 
datorita acestui fapt a aparut lacul de acumulare Dridu, care se intinde si pe teritoriul 
administrativ al orasului  Fierbinti-Targ.  Lacul Dridu se intinde pana la limita intravilanului 
orasului  Fierbinti-Targ. 

 
Clima 

Prin asezarea în partea de sud-est a tarii, teritoriul orasului Fierbinti-Targ este 
supus 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).  

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

 Astfel, umezeala la sol este insuficienta pentru cresterea si dezvoltarea normala a 
culturilor, fiind necesara extinderea si utilizarea rationala a sistemelor de irigatii pe intreaga 
suprafata agricola. 

In concluzie, rezulta ca teritoriul pe care se situeaza orasul Fierbinti-Targ prezinta 
conditii favorabile pentru dezvoltarea in perspectiva, unele probleme mai deosebite 
ridicandu-se la realizarea constructilor inalte, probleme legate de conditiile geotehnice de 
fundare si de faptul ca teritoriul este situat in zona cu intensitati microseismice de gradul 8. 
 
 
 
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. 
 
Solurile 

Pe teritoriul orasului 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 orasului 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. 

 
Caracteristici geologice 
 Din punct de vedere geologic, orasului Fierbinti-Targ  apartine marii unitati 
structurale cunoscuta în literatura de specialitate de Platforma Moesica. 
 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: 
- depozite loessoide  (prafuri nisipoase) 
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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. 
 
 
 Caracteristic 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 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. 
 

Procese geologice dinamice 
Teritoriul administrativ al orasului Fierbinti Targ 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 orasului. 
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2.3. Relatii in teritoriu 
 

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

Orasul este traversat de drumul judetean  Dj 101 si 101U. Astfel teritoriul 
administrativ dispune de legaturi rutiere  modernizate cu municipiul Slobozia, cu municipiul 
Urziceni si comunele invecinate. De asemenea orasul 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. 
 

2.4. Activitati economice 
 

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. 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. 
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      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. 
 

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  
 

 
 
 
 

2.4.1. Sectorul productiv 
activitati agricole  
 
 Structura suprafetei agricole a orasului cuprinde 3983.6 ha teren arabil, adica 
69.5% din suprafata totala a teritoriului orasului. Pe langa suprafata agricola, structura 
fondului funciar al orasului Fierbinti-Targ mai cuprinde 7.4% ha paduri si alte terenuri cu 
vegetatie forestiera si 11,3% de ape  si 3.2% pasuni. Exista conditii bune pentru viticultura, 
viile ocupand 1,3% din suprafata teritoriului administrativ al orasului. Dispunand de o baza 
cerealiera si furajera, orasul are conditii si pentru cresterea animalelor.  

Potentialul caloric ridicat al climatului de stepa, grosimea si fertilitatea 
cernoziomurilor, ca si traditia muncii agricole au determinat conturarea  orasului ca un 
spatiu agricol dominat de culturile cerealiere (grau, porumb) si a plantelor tehnice (floarea 
soarelui, sfecla de zahar) si de cresterea animalelor (porcine, bovine, pasari ). 
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 Disfunctii în domeniul economiei agrare: 
 
- Exces de umiditate stagnanta. 
- Scaderea suprafetelor arabile. 
- Scaderea numarului de bovine. 
- Scaderea numarului de porcine.  
 
 
2.4.2. Industria 
  

Structura pe ramuri a agentilor economici privati este dominata de activitatile 
comerciale, putini intreprinzatori asumandu-si riscul unor activitati de productie. 

Cu toate acestea in Fierbinti-Targ au aparut cateva fabrici, profitabile, de ulei 
alimentar, cherestea, produse de panificatie, nutreturi concentrate, prefabricate-pavele si 
borduri. Odata cu limpezirea legislatiei in domeniu si cu acumularea de capital, exista 
posibilitati ca activitatile private sa se indrepte mai mult spre productie si servicii. 
  
 
 
2.4.3. Servicii  

 
Activitatile tertiare : sunt reprezentate prin cele elementare, absolut obligatorii pentru viata 
sociala a unei comunitati. Se desfasoara activitati de invatamant primar, gimnazial si liceal, 
de ocrotire a sanatatii. Cele mai dinamice sunt activitatile comerciale.  
Disfunctii :  

-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  

 
 

2.5. Populatia. Elemente demografice si sociale 
 

2.5.1. 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. 
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2.5.2. 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: 
     masculin        feminin 

1930            3613            1745         1868 
1966            6314            3188         3126 
1990            6190            3129         3061 
1999            5214            2602         2612 

 
 

 

 

2.5.3. 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. 
 
 

2.5.4. Resursele de munca si populatia ocupata 

Din cauza lipsei de date centralizate,  la ora actuala nu se cunoaste cifra exacta a 
populatiei ocupate efectiv, dar este evidenta o crestere constanta a ratei somajului, ca 
urmare a reducerii numarului de locuri de munca, din cauza restrangerii activitatii unor 
societati, a intrarii altora in stare de faliment. Acestea sunt un efect al  unei legislatii 
greoaie, care nu incurajeaza suficient productia autohtona si nici dezvoltarea firmelor mici 
si mijlocii. 

 
 
 
 
2.6. Circulatia rutiera  

 
Incadrarea in teritoriul de influenta 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.  
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Localitatea s-a dezvoltat  de-a lungul drumului judetean 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 23, in dreptul zonei Grecii de Jos, drum pietruit. In aceeasi zona 
drumul comunal Dc 13 leaga trupul principal al orasului Fierbinti-Targ, in zona Grecii de 
Jos, cu trupul izolat Gara. Drumul comunal Dc 13 este asfaltat. 

Strazile din intravilanul orasului Fierbinti-Targ sunt pietruite. 
Trupul secundar de intravilan, Fierbintii de Jos, este legat spre est, de satul Snagov, 

comuna Dridu prin Dc 12. Acelasi trup de intravilan secundar, Fierbintii de Jos, este legat 
de satul Micsunestii Mari, comuna Nuci, prin Dc 21A. 

 
 
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. 
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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 Fierbinti-Targ.  
 
 
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. 
 
 
 
 
 
DISFUNCTIONALITATI  MAJORE  PRIVIND  CIRCULATIA 
 
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] 
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- statiile de transport comunale nu sunt dotate corespunzator 
 

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.  
 
 

2.7. 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.  
 
 

BILANT TERITORIAL- EXISTENT 
 AL FOLOSINTEI TERENURILOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV  

 
 

TERITORIU 
ADMINISTRATIV 
AL LOCALITATII 

                              CATEGORII DE FOLOSINTA (ha) 
               AGRICOL             NEAGRICOL  

TOTAL arabil 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 
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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%.  
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. 

 
2.8. Zone cu riscuri naturale – pe teritoriul administrativ al orasului Fierbinti-Targ 

nu exista zone cu riscuri naturale.  
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2.9. Echipare edilitara  
 

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.  

 
Gospodarirea apelor  
Pentru asigurarea unei eficiente gospodariri a apelor, atat în prezent cat si în perspectiva, 
sunt necesare o serie de masuri, legate în principal de protectia calitatii resurselor de apa 
de suprafata si subterana, dar si de întretinerea si corecta exploatare a lucrarilor 
hidrotehnice existente. 

În privinta asigurarii cerintei de apa a folosintelor, atentia trebuie concentrata asupra 
principalelor captari de apa, atat de suprafata, cat si subterane, protectia calitatii apei 
prelevate din aceste surse fiind o prioritate. 

Resursele de apa subterana sunt mai putin vulnerabile decat cele de suprafata, dar 
odata poluate, refacerea calitatii lor este mult mai dificila, realizandu-se în timp îndelungat. 

Actiunile de protectie a acestor resurse trebuiesc concentrate asupra apelor freatice 
care sunt mai expuse la poluare. Datorita legaturii directe dintre calitatea acestor ape si 
sanatatea populatiei, în special  unde alimentarea cu apa se face direct din fantani 
individuale, este necesar un control periodic al calitatii apei si totodata înlaturarea surselor 
de poluare, în principal înlocuirea hasnalelor cu bazine vidanjabile sau fose septice, 
precum si impermeabilizarea haldelor de gunoi. 

Pentru eliminarea efectelor distructive ale apelor de suprafata sunt necesare lucrari 
hidrotehnice, combinate cu lucrari de îmbunatatiri funciare si de împadurire. 
 
 
Canalizarea si epurarea apelor uzate  

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 . 

 
Disfunctionalitati :   

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

INSTALATII ELECTRICE –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.  
 

INSTALATII TELEFONICE –Abonatii telefonici din orasul Fierbinti-Targ i sunt 
racordati  la reteaua ROMTELECOM. 
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 gaze naturale  
           Pe teritoriul administrativ al orasului Fierbinti-Targ exista retele si obiective ale 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A., sucursala Tirgu Mures conform avizului emis de S.N.G.N. 
ROMGAZ S.A., sucursala Tirgu Mures. Aceste retele si obiective, au fost trasate pe 
plansele P.U.G., ele sunt urmatoarele: 

- Conducte colectoare existente. Pozitia lor acestor conducte este marcata pe 
planuri. Pentru aceaste conducte au fost instituite o zona de siguranta, 200 metri 
de o parte si de alta a conductei si distante minime de siguranta, 20 metri de o 
parte si de alta a conductei.  

- Conducte colectoare proiectate. Pozitia lor acestor conducte este marcata pe 
planuri. Pentru aceaste conducte au fost instituite o zona de siguranta, 200 metri 
de o parte si de alta a conductei si distante minime de siguranta, 20 metri de o 
parte si de alta a conductei. 

- Conducte de aductiune. Pozitia lor acestor conducte este marcata pe planuri. 
Distanta de siguranta fata de conductele de aductiune  este de 35 metri de o 
parte si de alta a conductei. 

- Grupuri de sonde. Pozitia lor acestor grupuri de sonde este marcata, de 
asemeni, pe planuri. Distanta de siguranta fata de grupuri de sonde este de 35 
metri in orice directie. 

- Sonde. Pozitia lor acestor sonde este marcata, de asemeni, pe planuri. Distanta 
de siguranta fata de sonde este de 50 metri in orice directie. 

  

Aceste retele si obiective au fost materializate pe planurile P.U.G. respectiv pe 
plansa U3. REGLEMENTARI URBANISTICE- ZONIFICARE. 

Pentru fiecare retea si obiectiv in parte au fost marcate pe plansa mentionata,  
distantele si zonele minime de siguranta conform Avizului ROMGAZ nr.  35470/26.11.2014 
pentru PUG oras Fierbinti-Targ, (vezi si Anexa 6 la RLU.) 

 
Pentru executarea oricaror lucrari pe teritoriul administrativ al localitatii Fierbinti-

Targ, in zona de siguranta a retelelor si obiectivelor S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Sucursala 
Tirgu Mures, este necesara solicitarea prin Certificatul de Urbanism a avizului de 
amplasament S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Sucursala Tirgu Mures. La intocmirea proiectelor 
pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.), avizul de amplasament ROMGAZ 
este valabil numai impreuna cu o declarative a proprietarului data in fata notarului public, 
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din care sa rezulte ca va permite accesul neingradit al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Sucursala 
Tirgu Mures, pentru interventii la obiectivele si retelele amplasate in terenul care face 
obiectul avizului, conform prevederilor din Legea Energiei nr. 123/2012, cu modificari 
ulterioare. 

In privinta modului in care este influentat PUG oras Fierbinti Targ de retelele si 
obiectivele S.N.G.N. ROMGAZ S.A., vezi avizul S.N.G.N. ROMGAZ S.A., sucursala Tirgu 
Mures corelat cu plansele PUG. 

 
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.  
 
DISFUNCTIONALITATI:  
-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 ; 
 
  
Conducte de transport titei si produse petroliere  

Pe teritoriul administrativ al orasului Fierbinti-Targ exista conducte de transport titei.  
SC CONPET SA, are  calitatea de concesionar al Sistemului national de transport 

titei, gazolina, condesat si etan conform HG 793/2002. 
 SC CONPET SA administreaza trei conducte magistrale de transport titei 2 x Ø 

12¾” (F1+F2) Calareti Ploiesti, respectiv Ø 24” Calareti Ploiesti cu instalatiile aferente 
(robineti de sectionare, aerisiri, bazine de retentie, prize potential, travesari aeriene, etc.) 
ce tranziteaza extravilanul orasului Fierbinti-Targ. 

Pozitia conductelor este marcata in plansa U1. INCADRARE IN TERITORIU 
ADMINISTRATIV. Conductele traverseaza teritoriul administrativ al orasului in partea de 
jos a acestuia, in zona de sud si vest. Conductele de titei intra din teritoriul administrativ al 
comunei Nuci, judetul ilfov in teritoriu administrativ al orasului Fierbinti-Targ apoi ies din 
acesta din urma ca sa intre traveseze  teritoriul administrativ al comunei Gradistea, judetul 
Ilfov. Din teritoriul administrativ al comunei Gradistea, judetul Ilfov, conductele de titei intra 
prin  limita de de vest a teritoriului administrativ al orasului Fierbinti-Targ pe teritoriul 
acestuia. De pe teritoriul administrativ al orasului Fierbinti-Targ, conductele de titei ies prin 
limita de sud  a teritoriului administrativ in comuna Sinesti. 

Asa cum se poate observa din plansa U1. INCADRARE IN TERITORIU 
ADMINISTRATIV, plansa desenata a P.U.G. oras Fierbinti-Targ, conductele de trensport 
titei sunt la distanta mare de intravilanul existent al orasului Fierbinti Targ. 

 
Conductele de transport mentionate, fac parte din Sistemului national de transport 

titei, gazolina, condesat si etan si apartin Domeniului public al Statului. 
Conductele de transport titei, de pe teritoriul administrativ al orasului Fierbinti-Targ, 

sunt de interes strategic. 
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Gestiunea deseurilor  
In orasul Fierbinti-Targ exista realizata o platforma aflata in programul 

managementul integrat al deseurilor menajere, platforma ce urmeaza sa fie data in 
folosinta prin delegarea serviciului de salubrizare unui operator licentiat. 

Colectarea deseurilor se realizeaza  in recipienti special destinati acestui scop ( 
cosurile de gunoi amplasate de primarie ) si in pubele de 120 l sau in recipienti improvizati 
in gospodariile individuale.Transportul la platforma de depozitare a deseurilor se face cu 
mijloace auto sau in carute cu tractiune animala .  

 Deseurile rezultate pe teritoriul localitatii au un caracter specific rurale , cantitatea 
in care sunt produse si calitatea lor variind sezonier si fiind influentata de starea materiala  
a locuitorilor.  

Compozitia  deseurilor menajere rezultate este :  
- deseuri fermentabile de origine vegetala si animala   
- deseuri combustibile ( hartie, carton, textile, plastic. )  
- deseuri inerte ( metale, sticla, deseuri din constructii. )  

 
IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU  
 
AER  
Se concretizeaza prin mirosuri dezagreabile ce se degaja in urma descompunerii 
deseurilor de natura organica ; aceasta forma de impact apare pe tot parcursul procesului : 
colectare , transport , depozitare , in special vara cand se inregistreaza temperaturi foarte 
ridicate si vinturi destul de puternice ;  
APA  
Stratul argilos nu permite infiltrarea rapida a reziduurilor lichide in pinza freatica de 
adancime ;  
Distanta fata de apa de suprafata  fiind mai mare de 300 m, se determina un impact 
ecologic redus fata de aceasta .  
SOL  
Neacoperirea periodica a deseurilor poate determina poluarea solului prin :  
- infiltrarea reziduurilor lichide in solul de sub depozit si din imprejurimi 
- schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor invecinate platformei si degradarea lor  
- depunerea pe terenurile invecinate platformei a materialelor usoare : hirtie , frunze s.a. 

 
 
 
 

 
2.10. Probleme de mediu 
 
Vom prezenta concluziile studiilor de analiza referitoare la problemele mediului 

pentru situatia existenta: 
 
2.10.1. Cadrul natural (relief, conditii geotehnice, hidrologice, clima, spatii verzi, 

cursuri si oglinzi de apa etc.). Localitatea Fierbinti-Targ este situata in Campia Romana. 
Suprafata totala a intravilanului este de 567ha. Spatiile verzi sunt insuficiente, si, in plus, 
cele existente sunt nevalorificate corespunzator. Hidrogeologia orasului Fierbinti-Targ este 
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conditionata de litologia si proprietatile fizice ale rocilor acvifere, situarea morfologica, 
precum si raportul alimentare/drenaj. 

 
2.10.2. Resursele naturale ale solului si subsolului Din punct de vedere 

geologic, Localitatea Fierbinti-Targ se gaseste in cadrul Platformei Moesice, cu fundament 
cristalin si cu o cuvertura sedimentara de aproximativ 5000 m, cuprinzand paleozoic, 
mezozoic si neozoic. O analiza detaliata este prezentata in studiul geotehnic.   

 
 
 
2.10.3  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; Hţ 44 m (1979). 
 2.Grivita 44°45‟lat.N; 27°18‟long. E; Hţ 50 m (1920). 
 3.Fetesti 44°22‟ lat.N; 27°51‟long.E; Hţ 44m (1944). 
 

Datorita pozitiei sale , judetul are un climat temperat, cu un pronuntat grad de  
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 
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sa ( 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. 
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. 
 

VEGETATIE  
  In prezent padurile din zona riverana  Ialomitei se confrunta cu factori defavorabili 
climatici si antropici. Astfel ca urmare a lucrarilor de îmbunatatiri funciare (diguri si desecari 
în incintele agricole) executate în ultimii 20-25 de ani si a secetelor prelungite din ultimii 
12-14 ani, suprafete considerabile de teren au devenit supraproductive. Coborirea nivelului 
apelor freatice ca si stagnarea prelungita a apelor de inundatie si uscarea padurilor. 
 

Reconstructia ecologica a acestor zone se impune, si se fac eforturi sustinute 
pentru asigurarea continuitatii si integritatii sistemului forestier în vederea satisfacerii rolului 
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complex de protectie a mediului, din care cu prioritate sporirea gradului de protectie 
împotriva eroziunii malurilor si digurilor. 
Avind în vedere ponderea mica a padurilor în teritoriul judetului Ialomita, dintre masurile 
necesare pentru conservarea si dezvoltarea fondului forestier, se mentioneaza: 
- Trecerea în regim special de conservare a padurilor si reconstructia ecologica a zonelor 
afectate de degradare 
- Mentinerea integritatii fondului forestier si cresterea suprafetelor împadurite în zonele în 
care se fac simtite mai acut lipsa padurilor sau influentele nefavorabile ale climei. 
- Înfiintarea perdelelor forestiere de protectie a cimpurilor acolo unde seceta si vinturile 
puternice actioneaza frecvent. 
- Ecologizarea tehnologiilor de exploatare, de regenerare, de  îngrijire si protectie a 
padurilor. 
- Masuri preventive pentru a asigura stabilitatea si rezistenta padurilor în mentinerea 
echilibrului ecologic. 
- Realizarea de zone verzi în jurul unitatilor cu activitati poluante pentru diminuarea 
efectelor nocive ale acestora, si în jurul localitatilor urbane pentru protectia factorilor 
climatici excesivi si a poluarii. 
- Ameliorarea structurii padurilor si a starii sanitare, pentru sporirea valorii productiei silvice 
si a eficientei protectiei mediului înconjurator. 
 

2.10.4 AER 
 

Consideratii generale 
 

Poluarea atmosferei reprezinta unul dintre factorii majori care afecteaza sanatatea 
si conditiile de viata ale populatiei. Disconfortul produs de fum si mirosuri , reducerea 
vizibilitatii, efectele negative asupra sanatatii umane si a vegetatiei produse de pulberi si 
gaze nocive, daunele asupra constructiilor datorate prafului si gazelor corozive, 
precipitatiile acide , se inscriu printre problemele majore de mediu ale zonelor locuite. 
 
Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluarii, noxele evacuate in ea afectand 
direct si indirect, la mica si la mare distanta , atat elementul uman, cat si toate celelalte 
componente ale mediului natural si artificial( construit). 
Din cele de mai sus se desprinde limpede faptul ca mentinerea calitatii atmosferei intre 
limite acceptabile , cu tendinta de aducere la parametrii naturali constituie o linie strategica 
esentiala a unui program de management al mediului intr-o zona , program al carui scop 
consta in reconstructia ecologica a zonei si asigurarea dezvoltarii sale durabile. 
Dezvoltarea urbanistica a unei localitati, ca parte componenta a programelor generale de 
utilizare a teritoriului la diferite scari( locala, regionala, nationala) trebuie sa se inscrie in 
cerintele si in structura programelor de management al mediului. Dezvoltarea durabila nu 
poate fi realizata decat daca orice activitate umana, de la asigurarea conditiilor civilizate 
ale existentei cotidiene( incalzire, hrana , inbgrijirea sanatatii , dezvoltarea spirituala etc.) 
pana la activitatile de folosire a resurselor si de producere a bunurilor materiale, este 
privata prin prisma integrarii sale ecologice. 
 
In mod particular in ceea ce priveste dezvoltarea urbanistica propriu-zisa, integrarea sa 
ecologica inseamna a realiza un echilibru intre rezolvarea cerintelor individuale si de grup 
ale comunitatii umane si protectia acestei comunitati si a mediului sau de viata la 
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agresiunea agentilor poluanti. Este vorba ,de fapt, de incercarea de eliminare, la nivelul 
cunoasterii actuale, a paradoxului” omul- origine a propriei agresiuni”. 
 
Fundamentale pentru managementul calitatii aerului- parte componenta a managementului 
mediului-sunt punerea si mentinerea sub control a surselor de poluare a atmosferei , 
existente si viitoare.  
 
 
 
 

Poluarea aerului  
 
Datele necesare intocmirii inventarului surselor si emisiilor de poluanti in atmosfera 

au fost obtinute din informatii furnizate de beneficiarsi din studiul de mediu elaborat pentru 
PATJ. Activitatile specifice , vietii de zi cu zi a locuitorilor se constituie intr-o serie de surse 
de poluare a aerului specifice mediului rural si care determina doua tipuri de poluare si 
anume :  

-poluarea in timpul sezonului rece : prin incalzirea spatiilor de locuit , comerciale , 
unitati de productie ;  
-poluarea permanenta : prepararea hranei , traficul rutier , servicii si activitati productive 
, depozitarea si incinerarea deseurilor solide ;  
 
Aceste surse genereaza o gama de poluanti atmosferici formati dintr-un complex de 

substante sub forma de aerosoli si gaze, cu efecte negative atat prin actiune singulara, cat 
si sinergica. Datorita plumbului continut în benzina, aerosolii aflati în special în zonele 
arterelor cu trafic rutier intens au un anumit continut în Pb. 

Traficul rutier reprezinta una din sursele majore de poluare a atmosferei, cu efecte 
severe asupra sanatatii si conditiilor de viata ale populatiei. Autovehiculele evacuiaza in 
atmosfera un complex de poluanti gazosi si solizi , de natura organica si anorganica 
:monoxid de carbon (CO), oxizi de azot(NOx), pulberi cu continut de plumb(in cazul 
neutilizarii benzinei fara plumb), hidrocarburi(din gazele de esapament si pierderi prin 
evaporare) si alti compusi organici volatili( aldehide, acizi organici). 
Efectele adverse asupra populatiei imbraca o plaja larga de aspecte , de la afectarea 
directa a sanatatii prin actiune singulara si sinergica, pana la deteriorarea generala a 
mediului sau de viata (degradarea constructiilor si a materialelor, alterarea conditiilor 
climatice, a aspectului si a vigorii vegetatiei etc.). 
Cele mai frecvente situatii de poluare datorate traficului care conduc la afectarea sanatatii 
populatiei sunt expuneri pe termen scurt(de ordinul zecilor de minute) la concentratii mari. 
Totusi , nu sunt de neglijat nici expunerile pe termen lung la concentratii moderate, in 
special atunci cand sunt implicati poluanti cu grad ridicat de toxicitate (plumbul , care are si 
propritatea de a se acumula in organism). 
Propuneri referitoare la reducerea emisiilor datorate traficului rutier 
In vederea evitarii aparitiei situatiilor critice de poluare pentru populatie(pietoni si rezidenti) 
este necesara elaborarea , cu concursul serviciilor de circulatie ale Politiei , a unui program 
de optimizare a trafiucului rutier care sa aiba in vedere masuri urgente si de perspectiva. 
 

Masuri urgente: 
-asigurarea unei viteze curente a fluxului de autovehicule de circa 30 km/h , care 

conduce la un minim al emisiilor de Nox (poluantul principal); 
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-descongestionarea traficului de pe caile principale; 
-eliminarea pe cat posibil , a traficului greu din perimetrul comunei; 
-interzicerea parcarilor pe carosabil; 
Masuri de perspectiva 
-introducerea tobelor de esapament catalice, masura care duce la reducerea 

emisiilor cu cel putin 80%  
-folosirea integrala a benzinei cu continut redus de Pb; 
-implementarea unui sistem de control al emisiilor. 

 
  

Majoritatea poluantilor gazosi generati de sursele urbane si anume: oxizi de sulf, 
oxizi de azot, oxizi de carbon, compusi organici volatili au natura acida, contribuind la 
acidifierea nu numai a atmosferei, ci si a tuturor celorlalte componente ale mediului natural 
si artificial. Mai mult, unii dintre acesti poluanti primari conduc, datorita prezentei apei în 
atmosfera si reactiilor fotochimice, la formarea unor poluanti secundari, dintre care în 
primul rand oxidantii fotochimici (ozon, peroxiacetilnitrat, apa oxigenata, acid formic etc.), 
acidul sulfuric si acidul azotic, cu un grad de agresivitate ridicat. 
 

Agresivitatea poluantilor  atmosferici se manifesta: 
-asupra sanatatii umane, prin cresterea morbiditatii si a mortalitatii; 
-asupra constructiilor civile si industriale, determinind cresterea substantiala a ratei de 

coroziune si de degradare a materialelor: beton, metal, sticla, lemn, cauciuc, vopsele 
etc.  

 
Efectul acestor daune se rasfrange, asupra factorului uman astfel :  

 -în plan economic (cheltuieli de întretinere, restaurare, conservare); 
 -în plan psihic si moral, atat la nivelul individului, cat si la cel al societatii. 
 

Alt factor asupra caruia se repercuteaza în mod direct poluarea atmosferei este 
vegetatia astfel : 
-sanatatea plantelor de cultura.  
-spatiile verzi, plantele ornamentale, parcurile atat de necesare populatiei. Acestea 
reprezinta un element deosebit de important în mentinerea echilibrului fizic si psihic, al 
populatiei . 
 
 
 
 

Efectele poluarii aerului 
 

Efecte asupra sanatatii umane 
Elementele care au efect negativ asupra sanatatii oamenilor sunt :  
Monoxidul de carbon (CO) 
Studiile epidemiologice au pus in evidenta patru tipuri de efecte asupra sanatatii asociate 
cu expunerile la monoxid de carbon (in special cele care produc niveluri ale 
carboxihemoglobinei COHb sub 10%): 
efecte cardiovasculare  
efecte neurocomportamentale 
efecte asupra fibrinolizei 



MEMORIU GENERAL                                                                                                                         .                
Plan Urbanistic General,  oras  Fierbinti-Targ 

 

___________________________________SC XLINE ATELIER DE ARHITECTURA SRL   42 

efecte perinale 
 
Hipozia cauzata de CO determina deficiente in functiile organelor senzoriale si tesuturilor .  
Efectele cardiovasculare se manifesta prin ; 
o scadere a capacitatii de preluare a oxigenului si scaderea rezultanta a capacitatii de 

munca, acestea s-au pus clar in evidenta , incepand de la concentratie de 5% a COHb 
. Unele studii raporteaza aceste efecte chiar de la 3,3 – 4,3 % COHb .  

asupra sanatatii populatiei largi sub aspectul reducerii potentialului fizic in timpul 
activitatilor profesionale  sau recreative. 

 
Un segment important al populatiei asupra caruia se manifesta efectele cardiovasculare 
ale expunerii la CO sunt :  
 - bolnavii de angina pectorala. La acestia , agravarea anginei apare la 2,9-4,5% 
COHb,iar uneori chiar sub 2%COHb determina si efecte secundare , ca de exemplu 
schimbari in pH-ul sangelui si in fibrinoliza , reducerea greutatii fatului la nastere si 
dezvoltarea postnatala intarziata. 
 -femeile insarcinate si copii mici  
 -varstnicii 
 -bolnavii de bronsita cronica si enfizem pulmonar 
 -tinerii cu tulburari cardiace sau respiratorii grave 
 -persoanele cu tulburari hematologice 
 -persoanele cu forme genetice neuzuale ale hemoglobinei  asociate cu reducerea 
capacitatii de oxigenare 
 -persoanele tratate cu medicamente depresive. 
 
Organizatia Mondiala   a Sanatatii recomanda un nivel de 2,5-3,0 COHb pentru protectia 
sanatatii populatiei, incluzand si grupurile sensibile. Pentru aceasta , concentratiile de CO 
in aer nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori ( recomandate ca valori ghid pentru 
protectia sanatatii populatiei): 
-60 mg/mc pentru 30 minute 
-30mg/mc pentru 1ora  
-10 mg/mc pentu 8ore 
Standardul romanesc (STAS 12574-87) prevede urmatoarele limite sanitare: 
-6mg/mc pentru 30 minute  
-2mg/mc pentru 24 ore 
 
 
 
 

Plumbul 
 

Intrucat organismul uman are proprietatea de a acumula plumbul, efectele asupra 
populatiei au fost studiate pentru expuneri pe termen lung la niveluri scazute ale 
concentratiilor de plumbi in atmosfera . 
Aceste efecte se clasifica in trei categorii: 
-asupra biosintezei hemoglobinei 
-asupra sistemului nervos 
-asupra presiunii sangelui 
 



MEMORIU GENERAL                                                                                                                         .                
Plan Urbanistic General,  oras  Fierbinti-Targ 

 

___________________________________SC XLINE ATELIER DE ARHITECTURA SRL   43 

Pragurile concentratiei d Pb in sange sub care nu apare prima categorie de efecte sunt: 
-0,2 mg/ml la adulti 
-0,1 mg/ml la copii. 
Pragul pentru a doua categorie de efecte se situeaza sub 0,3 mg/ml. 
 Pentru a treia categorie de efecte nu s-a putut stabili un prag, dar intrucat populatia 
prezinta intr-o proportie ridicata, hipertensiune arteriala, iar studiile au dovedit ca 
reducerea nivelului de Pb in sange reduce numarul hipertensivilor , pentru protejarea 
populatiei se recomanda pa cat posibil reducerea emisiilor de Pb. 
 

Este de mentionat ca aportul de Pb in organismele umane este adus nu numai din 
aerul atmosferic, prin inhalare, ci si prin ingurgitare , din alimente si apa. La populatia 
adulta, circa 40% din Pb introdus in organism provine din aer, in timp ce la copii acest 
aport scade la 6%. Aportul mult mai mare de Pb prin ingurgitare, la copii, se datoreaza 
urmatoarelor cauze: 
-copiii mananca si beau mai mult, pe unitatea de greutate corporala, decat adultii; 
-inghitirea prafului incarcat cu plumb de pe maini; 
-absortia plumbului pe tractul intestinal este de circa 50% , fata de 10% la adulti; 
-printre copii prevaleaza deficientele nutritiona;e care favorizeaza absortia Ph; 
-caracteristicile comportamentale( nepastrarea igienei, joaca in afara casei) ale copilului , 
cresc riscul expunerii. 
 

Segmentul de populatie care prezinta cel mai ridicat risc la expunerea la Pb il 
reprezinta copii pana la 6ani. Cauzele principale ale acestui risc sunt: 
-bariera sange-creier nu este complet dezvoltata; 
-efectele hematologice si neurologice apar la praguri mai coborate . 
Al doilea segment cu grad ridicat de rsc sunt femeile insarcinate , intrucat placenta nu 
reptrezinta o bariera in expunerea fatului la Pb. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) 
recomanda ca valoare -ghid concentratia de 0,5 mg/mc de Pb in aer , pentru un timp de 
mediere de un an. Este de mentionat ca o concentratie medie anuala de Pb intre limitele 
0,5- 1 mg /mc este bazata pe presupunerea ca pentru 98% din populatie se va mentine 
concentratia de Pb in sange sub 0,2 mg/ml. In plus , este recunoscut faptul ca pot apare 
unele efecte pentru care nu se poate stabili o limita , deci in mod normal Pb ar trebui sa nu 
existe. 
 

De asemenea , limitele de 0,5-1 mg/ mc nu exista protectia suficienta a copiilor, ceea 
ce conduce la necesitatea luarii unor masuri  drastice de limitare a emisiilor de Pb. STAS 
12574-87 prevede valoarea de 0,7 mg/mc ca norma sanitara pentru un timp de mediere de 
24 ore, neprevazand o norma pentru un timp lung de expunere (an). 
 
 

Bioxidul de sulf 
 

Calea de patrundere in organism este tractul respirator. Efectele atat la expunerea pe 
termen scurt ( 10- 30 minute ), cat si la expunerea pe termen mediu ( 24 ore) si lung (an) 
sunt legate de alterarea functiei respiratorii . In concentratii peste 1000 mg/mc (apar , in 
general , numai la locul de munca) timp de 10 minute pot apare efecte severe ca: 
bronhoconstrictie, bronsite si traheite chimice. La concentratii de 2600- 2700 mg/ mc pe 10 
minute creste riscul aparitiei spasmului bronsic la astmatici. 
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De remarcat ca exista o mare variabilitate a sensibilitatii la SO2 a subiectilor umani . 
Expunerea repetata la concentratii mari pe termen scurt, combinata cu expunerea pe 
termen lung la concentratii mai mici creste riscul aparitiei bronsitelor cronice, in special la 
fumatori. Expunerea pe termen lung la concentratii mici conduce la efecte in special 
asupra subiectilor sensibili ( astmatici , copii, oameni in varsta ). 
 

Bioxidul de sulf si partuculele in suspensie au efect sinergic, asocierea acestor 
poluanti(prezentisimultanin gazele de ardere de la centrale termice) conduce la cresterea 
mortalitatii , morbiditatii prin afectiuni cardiorespiratorii si a deficientelor pulmonare. 
 

Bioxidul de azot 
 

Expuneri pe termen scurt conduc la schimbari in functia respiratorie atat la subiecti 
normali , cat si la cei cu bronsita. In amestec cu ozonul are efecte sinergice, ca si in 
prezenta pulberilor in suspensie. 

Expuneri pe termen lung conduc la efecte asupra plamanului, splinei , ficatului si 
sangelui. Efectele asupra plamanului pot fi reversibile si ireversibile. S-au observat : 
aparitia enfizemelor, alterarea celulelor pulmonare, cresterea susceptibilitatii la infectii 
bacteoriologice ale plamanului. 
 

Particule in suspensie 
 

In cadrul acestui poluant se inscriu particulele solide netoxice cu diametrul pana la 
20mm.Dintre acestea , cele cu diametre micronice si submicronice patrund prin tractul 
respirator in plaman , unde se depun . Atunci cand cantitatea inhalata intr-un interval de 
timp depaseste cantitatea ce poate fi eliminata in mod natural , apar disfunctii ale 
plamanului , incepand cu diminuarea capacitatii respiratorii si a suprafetei de schimb a 
gazelor din sange. Aceste fenomene favorizeaza instalarea sau cronicizarea afectiunilor 
cardiorespiratorii. In cazul in care particulele contin substante toxice , ca de exemplu 
metale grele in cazul cenusii de carbune, acestea devin foarte agresive, eliberarea in 
plasma si in sange a ionilor metalici conducand , in functie de metal si doza, la tulburari 
foarte serioase. 
 

Efecte asupra vegetatiei 
 

Bioxidul de sulf 
Efecte fitotoxice ale SO2 sunt puternic influentate de abilitatea tesuturilor plantei de a 

converti SO2 in forme reletiv netoxice 
In functie de cantitatea de SO2 pe unitatea de timp la care este expusa planta , apar 
efecte biochimice si fiziologice ca: degradarea clorofilei , reducerea fotosintezei, cresterea 
ratei respiratorii, schimbari in metabolismul proteinelor, in bilantul lipidelor si al apei si in 
activitatea enzimatica. Aceste efecte se traduc prin necroze, reducerea cresterii plantelor , 
cresterea sensibilitatii la agentii patogeni si la conditii climatice excesive . 

Uniunea Internationala a Organizatiilor  pentru Cercetarea Padurilor recomanda 
urmatoarele concentratii ca valori-ghid pentru protectia plantelor: 
-medie anuala-50 mg /mc pentru a se mentine productie in cele mai multe locuri si 25 
mg/mc pentru  a mentine intreaga productie si a proteja mediul; 
-medie pe 30 minute – 150 mg/mc si, respectiv, 75mg/mc pentru cele doua situatii de mai 
sus (se admite depasirea acestor valori cu o frecventa anuala de maximum 2,5%). 
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Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda limita de 30 mg/mc ca medie anuala. 
 

Oxizii de azot 
Pana la anumite concentratii , oxizii de azot au efect benefic asupra plantelor, contribuind 
la cresterea acestora . Totusi , s-a constatat ca in aceste cazuri creste sensibilitatea la 
atacul insectelor si la conditiile de mediu( de exemplu la geruri). Peste pragurile toxice, 
oxizii de azot au actiune fitotoxica foarte clara. Marimea daunelor suferite de plante este 
functie de concentratia poluantului, timpul de expunere , varsta plantei, factorii edafici, 
lumina si umezeala. 
Ca valoare –ghid de protectie la actiunea  NO2 se recomnda 95 mg/ mc pe interval de 
4ore. 
 

Oxizii de azot in combinatie cu alti poluanti 
Studiile au pus in evidenta efectul sinergic al bioxidului de azot si al bioxidului de sulf, 
precum si al acestor doua gaze cu ozonul. 
 Pe baza acestor studii se recomanda ca valoare-ghid de protectie anuala pentru NO2 –
30mg/mc, in prezenta unor nivele maxime de 30  mg/mc pentru SO2 si de 60 mg/mc pentu 
O3. 
 

Efectele asupra materialelor de constructii 
Problema efectelor poluantilor atmosferici asupra constructiilor si materialelor trebuie sa-si 
focalizeze raspunsurile in trei directii: 
-identitatea si definirea  a ceea ce constituie “dauna”; 
-atribuirea cauzelor daunelor; 
-estimarea costurilor atribuite poluantilor atmosferici. 
Enumeram cativa poluanti si efectele lor asupra materialelor: 
 
 

MATERIALUL DAUNA POLUANTI 

Piatra de  
 
constructie 

Eroziunea suprafetei SOx si alte 
gaze acide 

Metale Coroziune, matuire, 
gaurire 

SOx,H2S si alte gaze 
acide 

Vopsea si alte 
acoperiri organice 

Decolorare, murdarire,  SO2, H2S+aerosoli 
alcalini+, oxidanti 

Ceramica si  
 
 
sticla 

Eroziunea suprafetei, 
formare crusta 

Gaze acide, in 
special cu continut 
de floruri 

Cauciuc Crapare Ozon 

 
Alaturi de poluanti , in degradarea constructiilor si materialelor intervin factori 

naturaleca: viteza si directia vantului, temperatura si umezeala relativa a aerului, frecventa 
si intensitatea precipitatiilor. Ratele de fond ale degradarii sunt dificil de apreciat, in primul 
rand datorita efectelor localizate. 
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In Romania au fost elaborate o clasificare a mediilor atmosferice agresive asupra 
elementelor supraterane din beton armat si beton precomprimat, precum si instructiuni 
tehnice pentru protectia acestora ( Buletinul Constructiilor nr. 6/1987 , indicativ C170-87. 
 
 

2.10.5 SOL 
  

Tipuri de sol 
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. 

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. 
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Principalele procese de degradare fizica sunt destructurarea si crustificarea inspecial pe 
solurile balane datorita structurii slab dezvoltate si stabilitatii hidrice relativ reduse a 
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. 
 
 
 
 

 
2.10.6 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%. 
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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.  
 

2.10.7 RISCURI NATURALE  
In judetul Ialomita, 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 referitaore la apa si conditii geotehnice. Principalele 
probleme legate de radiactivitate sunt preluate din studiul de mediu al PATJ.  

In cazul unui accident nuclear sunt afectate urmatoarele elemente de mediu  : 
clima, apele, solul, nivelul fonic , vegetatia, sanatatea oamenilor.  

 
CLIMA  
Elementul de clima vant, prin componentele sale directie , viteza , perioade de calm 

si durata vantului , influenteaza in mod direct aria de raspandire si pozitia zonelor afectate 
de norul radioactiv . Intr-un areal ipotetic in  care a avut loc un accident nuclear se pun in 
evidenta trei zone de actiune specifica impotriva efectelor : 
-Zona I in care trebuiesc intreprinse actiuni pentru atenuarea efecteleor accidentului.  
-Zona II in care trebuiesc intreprinse actiuni pentru protejarea urgenta a arealului.  
-Zona III in care trebuiesc intreprinse actiuni pentru protejarea pe termen lung a arealului.  
 

Suprafata zonei II, este determinata de vant in ceea ce priveste marimea si directia 
de dezvoltare a ei .  

 
APA  
Apa este un element de mediu care atenueaza efectul radioactivitatii in oarecare 

masura, dar se inregistreaza, totusi, disfunctii in dezvoltarea faunei acvatice. De 
asemenea, sunt afectate pasarile de apa prin malformatii ale sistemului osos. Aluviunile 
existente in apele raurilor sunt constituite din particule asupra caraora se exercita efectul 
de contaminare radioactiva.  

 
 
SOL 
Solul este contaminat prin particule radioactive ce au un impact important sunt iodul 

si cesiul. Aria de raspandire a efecteleor exploatarii in unui reactor nuclear este impartita in 
trei zone de monitorizare: 
-Zona I de excludere a oricarei functiuni urbane de un km in jurul reactorului.  
-Zona II de monitorizaere severa de 5 km in jurul reactorului. 
-Zona III de monitorizare de 10 km in jurul reactorului. 
 

Factorii balneari nu sunt afectati in mod deosebit de un accident nuclear . Efectul 
unui accident scade exponential in functie de distanta, dar si de cantitatea de material 
radioactiv explodat. Sunt catalogate 7 grade de gravitate privind accidentele nucleare.  
NIVELUL FONIC  
Nivelul fonic in cazul unui accident nuclear este afectat de zgomotul exploziei initiale.  
VEGETATIA 
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Vegetatia este un element de mediu care incaseaza un efect direct in urma trecerii norului 
, unul indirect datorita apei si solului contaminat . In acelasi timp vegetatia prin 
consumarea in hrana oamenilor si animalelor - la randul ei - isi contamineaza consumatorii 
. Perdelele vegetale recomandate a se planta in jurul unui reactor nuclear au doar un rol 
psihologic.  
SANATATE 
Sanatate umana este afectata direct prin imbolnavirea directa dar si prin tarnsmiterea 
ereditara. Principalele tipuri de boli ce pot aparea in urma unui accident nuclear sunt din 
categoria cancerului si a malformatiilor transmise ereditar 
Nivelurile de interventie recomandate de autoritatea competenta :  adapostirea,  
evacuarea, administrarea de iod stabil .     
 
 
 
 
 

2.10.8. Monumente ale naturii si istorice  
 
Monumente istorice protejate prin Legea de protejare a monumentelor istorice 

422/2001 conform Listei monumentelor istorice aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi 
Patrimoniului Na ional nr. 2361/12.07.2010 publicată în Monitorul Oficial al României , 
partea I, nr. 670bis/1.10.2010. 

 Potrivit Legii 422/2011, art. 9: “Pentru fiecare monument istoric se instituie 
zona sa de protective, delimitate pe baza reperelor fotografice, geografice sau urbanistice, 
in functie de trama stradala, relief si carateristicile monumentului istoric, dupa caz, prin 
care se asigura conservarea integrate si punerea in valoare a monumentului istoric si a 
cadrului sau construit sau natural”. 
 
 Zonele de protec ie din jurul monumentelor istorice se delimitează astfel: 

- 100 metri în localită i urbane, 
- 200 metri în localită i rurale, 
- 500 metri în afara localită ilor. 
 
 
 
Monumente istorice existente pe raza orașului Fierbinți Târg. Monumente istorice 

protejate prin Legea de protejare a monumentelor istorice 422/2001 conform Listei 
monumentelor istorice aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Na ional nr. 
2361/2010 pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 
2314/2004, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 670bis din 1 octombrie 
2010. 
 

Nr. 
crt. 

Cod LMI Denumire  Localitatea  - Adresa  Starea de 
conservare  

43 IL-I-s-B-14046 Situl arheologic de la 
Fierbin i 
Sec. III – IV î.Ch. 

Oraş Fierbin i Târg 
« Malul Roşu » 

 

44 IL-I-s-B-
14046.01 

Necropolă  
Sec. XVI - XVIII 
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45 IL-I-s-B-
14046.02 

Necropolă  
Sec. III – IV î.Ch. 

144 IL-II-m-B-20199 Biserica « Sf. Nicolae » 
1854 

Sat Fierbin ii de Jos, 
Oraş Fierbin i Târg 
Str. Bisericii, nr. 8 

Foarte bună 

145 IL-II-m-B-14125 Biserica « Adormirea 
Maicii Domnului » 
1842 

Oraş Fierbin i Târg 
Str. Malului, nr. 710 

Foarte bună 

146 IL-II-m-B-14124 Casa Alexe Tănase 
1922 

Sat Fierbin ii de Sus 
Oraş Fierbin i Târg 
Calea Calea Urziceni, nr. 
651 

Stare de 
colaps 

147 IL-II-m-B-14127 Primăria  
1929 

Oraş Fierbin i Târg 
Str. Calea Bucureşti, nr. 
18 

Foarte bună 

148 IL-II-m-B-14126 Biserica « Sf. 
Gheorghe » 
1863 
reparată 1915 

Oraş Fierbin i Târg 
Str. Poştei, nr. 32bis 

Foarte bună 

150 IL-II-m-A-14129 Biserica « Adormirea 
Maicii Domnului » 
1754 

Sat Grecii de Jos, Oraş 
Fierbin i Târg 
Str. Micşuneşti,nr. 4 

Foarte bună 

212 IL-IV-m-B-14177 Mormântul generalului 
Eraclie Arion 
sf.sec XIX 

Sat Fierbin ii de Sus 
Oraş Fierbin i Târg 
Calea Urziceni, nr. 422 
în incinta Centrului de 
Asisten ă Socială 

Stare de 
colaps 

 

 Monumentele istorice clasate sunt marcate pe teren prin simboluri distincte 
amplasate la vedere. Pentru marcarea lor a fost eliberat avizul Direc iei de Cultură, Culte şi 
Patrimoniul Cultural Na ional – Ialomi a în anul 2007. 
 

 

Clădiri reprezentative 

 "Târgul", centru administrativ al comunei Fierbin i, a avut un început de dezvoltare 
urbană în deceniile de după primul război mondial şi chiar mai înainte, dacă inem cont de 
faptul că în târg au func ionat, 3 bănci: Banca Agricolă Fierbin i, cu un sediu impozant 
construit în 1903, transformat după na ionalizare în cămin cultural, Banca Amza, cu capital 
mixt român-turc şi Banca Mostiştea. După 1948 începe să func ioneze o filială CEC, o 
Cooperativă de Credit, o Casă de Ajutor Reciproc şi după 1989 o filială BCR. 
 Aşezământul N.T. Filittis, ridicat în 1910 a fost sediul unei bănci şi mai apoi unor 
şcoli având diverse profiluri. 
 Spitalul din Fierbin i a fost construit în 1880, de către Gheorghe Georgescu, 
înmormântat în curtea spitalului. Actul de dona ie care, făcut de defunct este acceptat prin 
Decretul M.S. Regelui nr. 999-1890, care prevede că va purta numele donatorului. 
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Constructii cu valoare deosebita, arhitecturala sau istorica, propuse pentru protectie 

locala 

Nr. Localitatea 
– adresa 

Descriere  Starea de conservare 

1 Grecii de Jos 
 

Poarta - clopotni ă a bisericii “Adormirea 
Maicii Domnului” - str. Micşuneşti, nr.4. 
Stil Neoromânesc, Anii „30, sec. XX 

Bună  

2 Biserica “Sf. Mihail si Gavril” – str. Calea 
Bucuresti, nr 44. 

Foarte bună 

3 Fierbin i 
Târg 

Casa Gheorghe Petre Spadonide – str. 
Spitalului, nr. 1 
Stil modernist, Anii ‟40,sec. XX 

Foarte bună 

4 Şcoala primară – Calea Bucureşti, nr.16 
 (in prezent sediu B.C.R.) 
Şcoală tip “Spiru Haret”, Sf. Sec. XIX 

Foarte bună 
cromatica nu pune în 
valoare valoarea 
arhitecturală şi istorică 

5 - Centrului de Asisten ă Socială, fostul 
Spital– str. Spitalului, nr. 57.  
Plan pavilionar, sf. sec.XIX 
-Monument comemorativ – N.C. Georgescu 
Amplasat pe aleea principală din curtea 
spitalului piedestal şi urnă funerară, sf.sec. 
XIX 

-Bună 
cromatica nu pune în 
valoare valoarea 
arhitecturală şi istorică 
-Foarte bună 

6 Troi ă în curtea Bisericii “Sf. Gheorghe” 
Sec. XX – str. Postei, nr. 32 bis. 

Foarte bună 

7 Monumentul Eroilor din Primul Razboi 
Mondial, str. Calea Bucuresti,  nr. 18. 

Foarte bună 

8 Fierbin ii de 
Sus 

Scoala cu clasele I-IV - str. Calea Urziceni,  
nr 82. Şcoală tip “Spiru Haret”. 

Foarte bună 

9 Poarta fostului Conac al lui Alexandru 
Ghica- str. Calea Urziceni, nr. 422. 

Stare de colaps 

10 
 

Locuinta de la inceputul secolului XX – str. 
Calea Urziceni, nr. 62. 

Bună 

11 Fierbin ii de 
Jos 

Monumentul Eroilor – str. Soseaua Maia 
intersectie cu str. Bisericii. 

Foarte bună 

12 Casa “Petre Mocanu”- str. Soseaua Maia, nr 
24 

Bună 

 

 
          Monumentele istorice trebuiesc protejate si pentru a realiza acest lucru se traseaza 
o zona de protectie.  Zona de protec ie din jurul unui monument este o por iune de teren 
delimitată şi trecută în regulamentul local de urbanism pe care nu se pot face construc ii, 
planta ii 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. 

Distan ele se  măsoara de la limita exterioară a terenurilor pe care se află 
monumente istorice. 
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 Terenul pe care se află un monument istoric include, în afară de construc ia 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 construc ii sau amenajări care 
formează ansamblul monumentului. 
           
Delimitarea zonei de protectie in arsul Fierbinti targ se face de către Consiliul Local pe 
baza planselor desenate din presenta documentatie şi urmăreşte păstrarea zonei protejate 
cât mai mult şi cât mai bine posibil, controlul interven iilor de orice fel - defrişări, distrugeri, 
repara ii, modificări, demolări, construc ii noi, săpături care să afecteze terenul, etc. şi 
punerea în valoare a zonei protejate pentru înbunătă irea calită ii mediului şi a vie ii 
locuitorilor. 
 
 

 
 
 
2.10.9. Indicarea zonelor de recreere, odihna, agrement, tratament  

  Nu exista o zona clar constituita pentru odihna, agrement, tratament, recreere. 
  In zona exista insa potential turistic neexploatat, orasului Fierbinti-Targ se afla pe 
malul lacului de acumulare Dridu si la 20 km de lacul Snagov din judetul Ilfov.  

 
2.10.10. Obiective industriale si zone periculoase Nu exista obiective industriale 

sau zone periculoase 
 
2.10.11. Reteaua principala de cai de comunicatie  
 
Poluarea sonora a mediului   

 
In acest capitol sunt evaluate activitatile care polueaza sonor mediul, ca urmare a 

actiunii surselor de zgomot prezente aici: traficul rutier si activitatea industriala. Analiza a 
fost orientata spre aspecte legate de mediul înconjurator, adica s-a avut în vedere 
zgomotul perceput în afara zonei de siguranta a drumurilor si a teritoriului unitatilor 
economice.  Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din 
punct de vedere acustic în zona unui obiectiv generator de zgomot sunt precizate în STAS 
100009 - 88 si prevad: 
 la limita unei incinte industriale, valoarea maxima de 65 dB(A); 
  iar ceea ce priveste amplasarea cladirilor de locuit, aceasta se va face în asa fel încat 

sa nu depaseasca valoarea maxima de 50 dB(A) pentru nivelul de zgomot exterior 
cladirii, masura la 2 m în fatada acesteia în conformitate cu STAS 6161/1 - 79.  

Conform  STAS 10 009/88 (ACUSTICA URBANA) - valorile admisibile ale nivelului de 
zgomot exterior al strazii, masurate la bordura trotuarului ce margineste partea carosabila, 
stabilite în functie de categoria tehnica a strazilor  
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Nr.
crt. 

Tipul de strada (conform STAS 10 
144/1-80) 

Nivelul zgomot 
echivalent, Lech*) 

în dB(A) 

Valoarea 
curbei 

zgomot, Cz 
dB**) 

Nivelul zgomot 
de varf. L10 în 

dB(A) 

1 Strada de categorie tehnica IV, de 
deservire locala 

60 55 70 

2 Strada de categorie tehnica III, de 
colectare 

65 60 75 

3 Strada de categorie tehnica II, de 
legatura 

70 65 80 

4 Strada de categorie tehnica I, 
magistrala 

75.....85***) 70......80***) 85 ...95 ***) 

*)nivel de zgomot calculat conform STAS6161/1-79 
**)evaluare folosita in cazul zgomotelor stationare 
 

Analizand in functie de  numarul mediu diurn de vehicule participante la trafic pe un 
anumit tronson precum si compozitia acestuia (numarul de vehicule usoare, cele avand 
masa mai mica sau egala cu 3,5 tone si numarul de vehicule grele, cele avand masa mai 
mare de 3,5 tone) se poate estima o distributie a zgomotului orar pentru cele 24 ore al unei 
zile, principala sursa de zgomot fiind traficul rutier de pe  Dj 101 si Dj 101U. 
Principala sursa de zgomot este reprezentata de traficul rutier, înregistrandu-se depasiri 
ale nivelului de zgomot echivalent pentru 24 de ore pentru o mare parte din retea. 
 
 

Activitatea economica 
 

Activitatea economica (industrie, comert) contribuie într-o mai mica masura la 
poluarea sonora directa, dar indirect  (prin transporturi mai ales cu vehicule grele) îsi 
aduce contributia sa. 
 

Legislatia actuala stabileste un cadru juridic relativ corespunzator in ceea ce 
priveste poluarea sonora , astfel potrivit articolului 39 din Legea 9 /73, este interzisa 
producerea de zgomote cu intensitati peste limitele admisibile stabilite prin normele legale .  
sanctionarea producerii de zgomote peste limitele admise de standardele in vigoare este 
reglementata prin HGR 127/94 . In normele de igiena referitaore la protectia mediului in 
zonele locuite ( ORD. MS 981/1994 ) se arata ca amplasarea obiectivelor economice cu 
surse de zgomot  se vor face in asa fel incat . in zonele protejate , nivelul maxim al 
zgomotului in timpul zilei sa nu depaseasca 50 dB ( A ) , curba de zgomot Cz 45 . In timpul 
noptii ( orele 22-6  ) , nivelul acustic echivalent trebuie redus cu 10 dB ( A) .   
Efectele vibratiilor : STAS 12025  2-81 , are ca obiect stabilirea limitelor admisibile de 
exploatare normala a cladirilor de locuit si social - culturale supuse la actiunea vibratiilor 
produse de agregate amplasate in cladiri sau in exteriorul acestora si a vibratiilor produse 
de traficul rutier care,  in urma propagarii prin structura caii rutiere , actioneaza asupra 
cladirilor sau partilor de caldiri. Se recomanda eliminarea traficului greu de pe drumurile  
din zonele cu cladiri vechi, iar pentru vehiculele grele a caror circulatie in zona este strict 
necesara se impune restrictii severe de viteza.  
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Depozite de deseuri menajere si industriale  
 
Principala activitate cu influenta asupra solului o constituie gestiunea deseurilor 

rezultate din activitatea social economica a orasului . 
Conform SR 13350/96 - Salubrizarea localitatilor. Deseuri urbane si rurale, 

deseurile  se clasifica astfel:  
- deseuri menajere de la locuinte , institutii social administrative si de prestari servicii  
- deseuri asimilabile celor menajere , de la intreprinderile industriale si alte ateliere de 
mica industrie locala, deseuri stradale de la salubrizarea cailor de circulatie publica . 
- deseuri animaliere din gospodariile populatiei , de la abatoare si unitati zootehnice  
- deseuri spitalicesti asimilabile celor menjere de la unitatile cu profil medical  
- deseuri agricole si de gradina de la intretinerea spatiilor verzi , din gradinile populatiei 
si din activitatea agroindustriala  
- deseuri din constructii , de la demolari si de la reparatii constructii  
- deseuri industriale specifice intreprinderilor industriale locale  
 

Deseurile menajere si asimilabile  
Compozitia  deseurilor menajere are un caracter specific zonei, cantitatea in care 

sunt generate si calitatea lor variind sezonier si fiind influentata de starea materiala a 
locuitorilor :  

- deseuri fermentabile de origine vegetala si  animala - 65 %  
- deseuri inerte  - 27 %  ( metale , sticla , deseuri din c-tii )  
- deseuri combustibile ( hirtie , carton , textile , plastic ) 8 %  
 
Deseurile fermentabile rezultate in gospodariile populatiei  nu se mai valorifica si nu 

se mai utilizeaza ca ingrasamant, ceea ce conduce la marirea cantitatii de deseuri 
depozitabile . 

Colectarea si transportul se face printr-un serviciu delegat in oras.  
Deseurile spitalicesti , rezultate de la unitatile cu profil medical din oras, fac parte 

din categoria deseurilor toxice si periculoase. Este necesar ca sa fie facuta colectarea lor 
si eliminarea finala a acestora in conditii controlate, existand posibilitatea sa fie chiar 
incinerate, stiind ca aceste deseuri pot fi infestate cu germeni patogeni .  
Activitatile de gestiune a deseurilor , creeaza probleme de impact asupra factorilor de 
mediu, din cauza modului in care se desfasoara astfel :  
impactul asupra factorului de mediu : APA  

- se poate considera redus avand invedere prezenta stratului argilos , care nu permite 
infiltrarea scurgerilor din deseuri pina in pinza de apa freatica , platforma fiind amplasata la 
distanta de apele de suprafata existente.  
impactul asupra factorului de mediu : SOL  

- deoarece nu se realizeaza acoperirea periodica a deseurilor, de multe ori se 
depoziteaza in locuri nepermise, pot aparea fenomene de poluare prin : degradarea 
suprafetelor de teren invecinate si modificarea folosintei acestora, infiltrarea scurgerilor din 
deseuri in straturile de sol de sub si din jurul depozitului, imprastierea materialelor usoare 
pe terenurile invecinate ;  
Toate aceste fenomene apar datorita modului de gestiune a deseurilor, de aceea se 
impune luarea unor masuri in scopul protectiei mediului si diminuarea factorilor de risc 
pentru sanatatea umana , cum ar fi :  
- elaborarea unei startegii la nivel local privind gestiunea deseurilor 
- colectarea diferentiata a diverselor tipuri de deseuri menjere  
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-realizarea unor platforme conform normelor in vigoare ( compactare periodica a deseurilor 
, acoperirea haldelor cu pamant ; s.a. ) , imprejmuire cu gard si perdea vegetala ;  
- realizarea unui sistem organizat de colectare , transport si depozitare a deseurilor 
menajere ;  
impactul asupra factorului de mediu :AER  
-in  perioada de vara, cind  temperaturile sunt foarte ridicate, apar mirosuri dezagreabile ce 
se degaja in timpul colectarii, transportului, depozitarii  desurilor de natura organica ;  
 
 
 
 
 
 
 
 

Disfunctionalitati – prioritati (mediu) 
 
Activitatile de gestiune a deseurilor - colectare, transport, prelucrare, eliminare finala – 
creeaza probleme de impact asupra factorilor de mediu. Astfel, in urma descompunerii 
deseurilor de natura organica, se degaja mirosuri dezagreabile, iar curentii atmosferici 
antreneaza din depozitele de gunoi particule solide de diverse dimensiuni care, prin 
depunere ulterioara pe sol si plante, favorizeaza si accentueaza fenomenul de poluare. 
Impactul depozitarii deseurilor asupra solului este relativ redus, datorita stratului argilos 
care nu permite infiltrarea scurgerilor din deseuri pana in panza de apa freatica. Distanta 
fata de apa de suprafata  fiind mai mare de 300 m, se determina un impact ecologic redus 
fata de aceasta. Neacoperirea periodica a deseurilor poate determina poluarea solului prin:  

-infiltrarea rezidurilor lichide in solul de sub depozit si din imprejurimi 
-schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor invecinate platformei si degradarea lor  
-depunerea pe terenurile invecinate platformei a materialelor usoare: hirtie, frunze etc  
 
 
 

Prioritati:  
 -realizarea unui sistem de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere 
performant 
-colectarea diferentiata a diverselor tipuri de deseuri menajere. 
-implicarea in special a tineretului in programe educationale privind protejarea si 
conservarea mediului. 
-asigurarea de teritoriu corespunzatoare pentru spatiul destinat locuintelor  
-asigurarea de constructii din materiale termo- fono- izolante pentru locuit  
-amenajarea spatiului in raport cu cerintele de varsta ale populatiei  
-asigurarea de sisteme de aprovizionare cu apa potabila pentru populatie  
-amenajarea de spatii verzi a localitatii si bariere naturale pentru zonele de  trafic rutier  
-salubrizarea teritoriului  prin introducerea unei gestionarii corespunzatoare a deseurilor 

solide si lichide menajere ;  
 

Trebuie subliniat ca: 
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1] Nu exista disfunctionalitati majore privind zonarea utilizarii teritoriului pe folosinte 
(construite, terenuri agricole, silvice, permanent sub ape etc.). 

 
2] In afara posibilei surse de poluare create de gunoi colectat acidental, nu exista 

pericole majore de poluare pentru populatie, vegetatie si animale. 
 
3] Calitatea factorilor de mediu: sol, aer, apa, vegetatie. Impactul surselor fixe si 

traficul rutier asupra calitatii aerului in orasul Fierbinti-Targ, in raport cu normele de 
protectie a mediului: din punct de vedere al nivelului de impurificare a atmosferei, aportul 
principal il are modalitatea de incalzire proprie rezidentiala, urmat de cel al traficul rutier. 
Solurile au fertilitate naturala ridicata si proprietati fizico-mecanice favorabile dezvoltarii 
unor culturi intensive de cereale, plante tehnice, pomi fructiferi. In cazul terenurilor irigate 
apare riscul ridicarii nivelului freatic si saraturii solului a carui contracarare se realizeaza 
prin reteaua de canale.  

 
 

2.11. Disfunctionalitati (la nivelul teritoriului si localitatii) 
 
In urma analizelor si studiilor de fundamentare privind disfunctionalitatile care apar 

in desfasurarea activitatilor in localitate, au fost identificate urmatoarele disfunctionalitati, 
precum si cauzele care le-au produs: 

 
 
1] centrul de inters al localitatii nu este pe deplin constituit, dezvoltarea zonei centrale in 
lungul drumului judetean. 
 
2] disfunctionalitati generate de insuficienta sau absenta unor institutii publice: lipsa 
delimitarii unei zone centrale de interes comunitar, si de aici necesitatea introducerii de 
dotari publice noi, in vederea inchegarii unei zone centrale de interes public. Existenta 
unor terenuri publice insuficient valorificate, atat in centru, cat si catre periferii. Lipsa unor 
spatii amenajate aferente dotarilor publice. Stare necorespunzatoare a cladirilor de interes 
public. 
 
3] aspecte critice privind spatiile verzi: spatii plantate insuficient dezvoltate in interiorul 
localitatii,  "gradinilor de proximitate" nu sunt puse in valoare. 
 
 
4] zona de sport si agrement slab dezvoltata 
 
5] aspecte critice privind organizarea circulatiei si a transportului in comun: 

-drumuri si strazi neintretinute, cu imbracaminti necorespunzatoare  
-profiluri transversale necorespunzatoare  
-lipsa spatiilor verzi de aliniament 
 

6] probleme legate de migrarea fortei de munca in directa legatura cu oferta slaba de locuri 
de munca a unitatilor agricole 
 
7] conditii nefavorabile ale cadrului natural necesar a fi remediate prin lucrari hidrotehnice,  
hidroameliorative.  
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8] aspecte legate de gradul de echipare edilitara a localitatii in raport cu necesitatile 
populatiei: 
 
 1. 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. 
 
    

2.  Canalizarea si epurarea apelor uzate In orasul Fierbinti-Targ este in cur 
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.   
 3. Alimentarea cu caldura si cu gaze naturale   

Orasul Fierbinti-Targ nu este alimentat cu gaze naturale de la reteaua nationala de 
transport si distributie.  

Exista actiuni si proiecte in derulare care incearca sa rezolve acest neajuns. 
Alimentarea cu caldura a locuintelor si a dotarilor social-culturale se realizeaza in 

prezent cu sobe sau centrale  cu combustibil solid ( lemne, carbuni ) si deseuri agricole ( 
coceni de porumb si floarea soarelui), fiind singura optiune viabila, pentru moment.. 
Prepararea hranei se face cu butelii de aragaz si cu combustibil solid si deseuri agricole.  

4.  Alimentarea cu energie electrica  Liniile de transport a energiei electrice de 
joasa tensiune nu au beneficiat de reparatii capitale, avand in prezent o stare tehnica 
necorespunzatoare – unele echipamente si materiale prezentand un grad inaintat de uzura 
si caracteristici tehnice depasite. Iluminatul public are o functionare deficitara se propune a 
fi modernizat. 

5.  Telefonie –85% din populatie dispune de retelele de telefonie fixa si mobila.Este 
in crestere, datorita facilitatilor, sistemul mobil de telefonie. 

 
 

2.12. Necesitati si optiuni ale populatiei 
 
Analizand cerintele si optiunile populatiei, sustinute de initiativele administratiei 

publice locale, se impune solutionarea acestora in cadrul P.U.G. urmarind stavilirea 
exodului catre centrele urbane, prin organizarea unor grupuri asociative care sa 
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organizeze teritorial exploatarea pamantului, imbunatatirea tehnologiilor de productie, 
dotarea cu un parc propriu de masini agricole. Aceasta va avea impact direct asupra 
ridicarii nivelului veniturilor populatiei si a calitatii vietii si va intari rolul vietii comunitare. 
Avand in vedere rata ridicata a mortalitatii si nivelul redus de educatie, o necesitate ar fi 
atentia sporita acordata asistentei medicale, precum si educatiei postgimnaziale a copiilor 
care nu urmeaza alte cicluri scolare, in vederea formarii de deprinderi lucrative pentru 
practicarea profesionala a agriculturii, dar si calificarea in meserii neagricole – pentru 
asigura complementaritatii activitatilor economica. 

Mai este necesar: 
-creearea de noi locuri de munca in sfera serviciilor  
-dezvotarea infrastructurii edilitare 
 
 
 

 
3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA 

 
 

3.1. Studii de fundamentare  
In vederea fundamentarii propunerilor de organizare urbanistica s-au introdus in 

documentatie prevederile studiilor elaborate  si a studiilor elaborate simultan cu elaborarea 
PUG -ului si anume :  

-PUZ-uri elaborate in vederea concesionarii terenurilor pentru constructia de locuinte 
-Planuri cadastrale ale localitatii, reactualizate ;  
-Studiu de circulatie elaborat pentru PATJ IALOMITA 
-Studiu de mediu elaborat pentru PATJ IALOMITA 
-Studiu de economie elaborat pentru PATJ IALOMITA  
-Reambulare intravilan - privind dotarile , locuintele , amenajarile  
-Studiu geotehnic pentru teritoriul administrativ al localitatii  
-Studiu istoric 
 
Conform studiilor de fundamentare utilizate pentru propunerile de organizare 

urbanistica  
rezulta :  

- marirea suprafetei de intravilan pentru satisfacerea unor solicitari de construire a 
locuintelor individuale  
- dezvoltarea infrastructurii de comunicatii si edilitare  
- dezvoltarea economiei agricole  
- dezvoltarea intreprinderilor mici din sfera serviciilor  
- reabilitarea spatiilor de agrement si dezvoltarea lor  

 
 
 
 

3.2. Evolutie posibila, prioritati 
 
Estimand directiile posibile de evolutie a localitatilor, prin valorificarea potentialului 

natural, economic si uman existent pe teritoriul orasului Fierbinti-Targ si coreland aceasta 
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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 
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 unei Case de cultura . 

 
 
 
3.3. Optimizarea relatiilor in teritoriu 

 
Pe baza prevederilor oferite de planurile de amenajare a teritoriului si de studiile de 

fundamentare, vor fi prezentate propunerile de optimizare a relatiilor in teritoriu privind: 
-pozitia localitatii in reteaua judetului; 
-caile de comunicatie si transport; 
-mutatii intervenite in folosinta terenurilor; 
-lucrari majore prevazute/propuse in teritoriu; 
-deplasari pentru munca; 
-dezvoltarea in teritoriu a echiparii edilitare. 

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

Orasul este traversat de drumul judetean  Dj 101 si 101U. 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. Liniile de microbuze care fac legatura Bucuresti, Fierbinti-Targ, Urziceni sunt 
cele mai dinamice la ora actula si cele mai solicitate. Transportul feroviar ajuns pe plan 
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secund in optiunile populatiei datorita inadaptarii la cerintele actuale. Prin intermediul 
microbuzelor forta de munca navetista merge in principal catre centrul major de interes, 
orasul Bucuresti. 

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.  
 

Zona CF a statiei Fierbinti-Targ si traseele spre statiile vecine fac parte din linia CF 
Bucuresti-Tandarei, a carei reabilitare se executa in Coridorul  9, Helsinki de transport pe 
calea ferata.Lucrarile cuprind aducerea liniei CF la conditii tehnice pentru circulatie cu 
viteze superioare, cu lucrari de consolidare a terasamentelor, in unele cazuri de modificari 
ale traseului actual, modernizari de instalatii etc. 

 
Practic localitatea Fierbinti-Targ este conectata la cai majore de circulatie. In aceste 

conditii masurile ce trebuiesc  luate in continuare privesc realizarea unor sisteme de 
transport performate si eficiente dupa nevoile localnicilor. 

 
Din punct de vedere al lucrarilor tehnico edilitare, in curs de realizare este un proiect 

amplu care implica si comuna vecina, comuna Dridu, pentru realizarea retelei de 
canalizare pentru ambele comune.  
 

 
 

3.4. Dezvoltarea activitatilor 
 

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 
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. 
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3.5. 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.  

3.6. Organizarea circulatiei - Circulatia rutiera 

Incadrarea in teritoriul de influenta :    Accesul catre orasul Fierbinti-Targ  se realizeaza 
prin drumul  judetean  DJ 101. Dj 101U si prin drumurile comunale  Dc 12, Dc 13, Dc 21A, 
DC 23. 

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 drumurile judetene ; 
-repararea si modernizarea strazilor din reteaua majora conform profilelor 

propuse (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 drumurilor comunale prin asfaltare; 

 

TRANSPORTUL LOCAL 

 
 Actualul sistem de transport in comun se va mentine, adaptandu-se programul 
curselor in functie 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. 
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 3.7. Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial 
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  (531.32 ha). 

Suprafata propusa a intravilanului este de 6 321 655mp  (632.26 ha). 
Suprafata propusa a intravilanului este formata din vechiul intravilan, terenuri 
intrate in intravilan prin PUZ si o suprafata intrata in intravilan prin prezentul PUG. 

Din diferenta suprafetelor 632.26 ha minus 531.32 ha rezulta o extindere a 
intravilanului orasului Fierbinti-Targ cu o suprafata de 100.89 ha. 

Zonele noi introduse in intravilan, dupa anul 1999, data realizarii PUG existent, pana in 
prezent, sunt marcate pe planurile PUG, prezenta documentatie si in  planul topografic cu 
“Zona....” numerotate de la 1 la 14, 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 ţ 380 976 mp. 
-Zona 3 – “Locuinte pentru tineri casatoriti si parc”, HCL nr 5/31.01.2012, suprafata 

= 256 419mp. 

A.) Total suprafata zona1+ zona 2+ zona3 = 637 995 mp, respectiv 63.79 ha. 

Aceste  trei zone, se gasesc in partea de sud a intravilanului trupului principal al 
orasului Fierbinti-Targ, sunt aditionate la intravilanul  din anul 1999.  Pentru aceste zone 
au fost realizate PUZ-uri care au fost aprobate prin Hotarare de Consiliu Local. Pentru a fi 
identificate zonele ca locatie vezi plansa “Intravilan oras Fierbinti-Targ”, pag.63. 

Zone  introduse intravilan, propuse prin prezenta documentatie, sunt urmatoarele: 
-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. 
-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. 
 

B.) Total suprafata zona4+ zona 2+...+ zona 14 = 371 036mp, respectiv 37.10ha. 
 
Totalul suprafetelor de la pct. A + pct.B = 63.79ha + 37.10ha = 100.89 ha,  

reprezinta extinderea intravilanului orasului Fierbinti-Targ, formata din suprafete 
intrate in intravilan prin PUZ-uri elaborate dupa 1999 si de suprafete propuse pentru 
introducere in intravilan prin prezenta documentatie. 
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Din enumerarea suprafetelor introduse in intravilan, zonele 1...14, se remarca 
faptul ca intr-o proportie dominanta au fost alocate suprafete noi pentru locuinte. O 
suprafata considerabila a fost introdusa in intravilan pentru un parc fotovoltaic, suprafata 
aflata in zona serviciilor,din punct de vedere al modului de folosire al suprafetetlor de 
teren intravilan. Restul de suprafete introduse in intravilan, diferite fata de cele precizate, 
sunt minimale ca importanta, absolut necesare insa ca propunere, este cazul zonei 4, 
zona destinata cimitirului din Fierbintii de Jos.  
 
Mentionam ca au fost pastrate ca trupuri izolate in intravilan urmatoarele zone: 
 

- 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. 
 

Aceste zone, de la nr. 15 la 16, impreuna cu trupul principal de intravilan Fierbinti-Targ si 
trupul secundar de intravilan Fierbintii de Jos formeaza vechiul intravilan al localitatii 
Fierbinti-Targ, din anul 1999, data realizarii P.U.G. existent. 

Din punct de vedere al suprapunerii intravilanului  cu siturile Natura 2000, S.P.A. si 
S.C.I. se constata ca intravilanul propus prin prezenta documentatie, in suprafata de 
100.89ha,  nu se suprapune cu situl Natura 2000, SPA sau SCI, respectiv intravilanul 
propus nu se afla in zona de protectie a sitului Natura 2000. (vezi plansa “Intravilan oras 
Fierbinti-Targ”, pag.62.) 

Zona 15, trup izolat din vechiul intravilan al localitatii Fierbinti-Targ, teren alocat 
pentru o platforma ecologica de deseuri in PUG-ul existent din 1999 si situl arheologic se 
suprapun ca locatie cu situl Natura 2000 – S.P.A.  

Mentionam faptul ca primaria Fierbinti-Targ nu va folosi Zona 15 si Zona 17 cu 
aceasta destinatie, de platforma ecologica de deseuri, iar pe situl arheologic este instituita 
interdictie de construire si se supune reglementarilor specifice siturilor arheologice.  

 
Datorita faptului ca au fost realizate dupa intocmirea planului topografic si a 

propunerilor pentru intravilan, sunt propuse pentru a intra in intravilan urmatoarele: 
-Statia de epurare, trup izolat, suprafata = 0.46 ha , 
-Platforma managementul integrat al deseurilor menajere, trup izolat, suprafata 

=0.11 ha.   
Cele doua obiective se gasesc langa calea ferata si laga locatia Zonei 3- “Locuinte 

tineri casatoriti si parc”si pot fi identificate in plansele P.U.G. respectiv in plansa U3. 
REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE. 
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Suprafata totala a teritoriului administrativ al orasului Fierbinti-Targ, conform 

memoriului tehnic al lucrarii Actualizare suportului topografic in vederea obtinerii 
“Planului Urbanistic General al orasului Fierbinti Targ” este de 57 652 964 mp 
respectiv 5 765.3 ha. 

 
 

 
 

BILANT TERITORIAL- EXISTENT 
 AL FOLOSINTEI TERENURILOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV  

 
 

TERITORIU 
ADMINISTRATIV 
AL LOCALITATII 

                              CATEGORII DE FOLOSINTA (ha) 
               AGRICOL             NEAGRICOL  

TOTAL 
arabil pasuni vii livezi paduri ape Drumuri 

+C.f. 
Curti 
constr 

 

EXTRAVILAN 3908.4    185 30 5 427 646 32.6     - 5234.0 
INTRAVILAN   106.5     - 43 1 - - 72.8 308   531.3 
TOTAL 4014.9    185 73 6 427 646 105.4 308 5765.3 
% din total   69.6    3.2 1.3 0.1 7.4 11.2 1.8 5.3 100% 

 
 
 
 

 
BILANT TERITORIAL- PROPUS 

 AL FOLOSINTEI TERENURILOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV  
TERITORIU 
ADMINISTRATIV 
AL LOCALITATII 

                              CATEGORII DE FOLOSINTA (ha) 
               AGRICOL             NEAGRICOL  

TOTAL 
arabil pasuni vii livezi paduri ape Drumuri 

+C.f. 
Curti 
constr 

 

EXTRAVILAN 3845.6    146.9 30 5 427 646 32.6     - 5133.1 
INTRAVILAN   143.6     38.1 43 1 - - 72.8 333.7   632.2 
TOTAL 3989.2    185 73 6 427 646 105.4 333.7 5765.3 
% din total   69.2    3.2 1.3 0.1 7.4 11.2 1.8 5.8 100% 

 
 
 
Nota: Bilanturile  care se refera la teritoriul administrattiv al orasului Fierbinti-Targ 
sunt realizate de Field Survey, societatea care a realizat Planul topografic, suport al 
PUG oras Fierbinti-Targ. 
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BILANT TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE  
IN INTRAVILANUL PROPUS 

 
 

 
ZONE 
FUNCTIONALE 

                EXISTENT                PROPUS 
SUPRAFATA  
(ha) 

PROCENT 
(%) DIN 
TOTAL 
INTRAVILAN 

SUPRAFATA  
(ha) 

PROCENT 
(%) DIN 
 TOTAL 
INTRAVILAN 

Locuinte si functiuni 
complementare 

   209.9          39.50      291.23         46.07 

Unitati industriale si 
de depozitare 

     24.3            4.58       24.3           3.85 

Unitati 
agrozootehnice  

     41.4            7.79       41.4           6.55 

Institutii si servicii 
de interes public 

     20.0            3.77       20.0           3.17 

Cai de comunicatie si 
transport 
           -rutier 
           -feroviar 

 
     66.0 
       6.8 

 
         12.42 
           1.27 

 
      75.16 
        6.8 

 
        11.89 
          1.07 

Spatii verzi, sport, 
agrement 

       4.5            0.85       11.76           1.86 

Constructii tehnico-
edilitare 

       3.1            0.59         3.1           0.49 

Gospodarie 
comunala, cimitire 

       4.8            0.91         8.4           1.32 

Destinatie speciala         -              -           -              - 

Terenuri libere      150.5          28.32     150.05         23.73 

TOTAL 
INTRAVILAN 

     531.3        100     632.2       100 

 
Nota: Datele prezentate in tabel au caracter orientativ. 
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            3.8. Masuri in zonele cu riscuri naturale nu se impun masuri speciale deoarece 
nu exista zone cu riscuri naturale. 

               3.9. Dezvoltarea echiparii edilitare. Gospodarirea apelor,  

Propuneri de dezvoltare 

 3.9.1 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   
 -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.  
 
 

 3.9.2. Canalizare 

 Realizarea retelei de canalizare menajera si a statiei de epurare este in curs de 
realizare si dare in folosinta.  
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 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 intravilan 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 aflata in comuna Dridu.  
 
 

 3.9.3   CANALIZARE PLUVIALA 

             Apele pluviale din zona orasului Fierbinti-Targ 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.   

 3.9.4.   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. 
 
 

 3.9.5  TELEFONIE 

Retelele telefonice existente permit racordarea abonatilor ce doresc acest lucru . 
Retelele telefonice din comuna sunt de tip aerian si ingropat, cablu telefonic montat pe 
tendon de sustinere in cazul celui de tip aerian, utilizand in comun, in mare parte stalpii 
de distributie ai retelelor electrice de joasa tensiune. 

          3.9.6 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. 
 
 

 3.9.7. Alimentarea cu caldura 

Propuneri: 
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- 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 
 3.9.8  CONDUCTE DE TRANSPORT TITEI SI PRODUSE PETROLIERE  

 
Pe teritoriul administrativ al orasului Fierbinti-Targ exista conducte de transport titei.  
SC CONPET SA, are  calitatea de concesionar al Sistemului national de transport 

titei, gazolina, condesat si etan conform HG 793/2002. 
 SC CONPET SA administreaza trei conducte magistrale de transport titei 2 x Ø 

12¾” (F1+F2) Calareti Ploiesti, respectiv Ø 24” Calareti Ploiesti cu instalatiile aferente 
(robineti de sectionare, aerisiri, bazine de retentie, prize potential, travesari aeriene, etc.) 
ce tranziteaza extravilanul orasului Fierbinti-Targ. 

Pozitia conductelor este marcata in plansa U1. INCADRARE IN TERITORIU 
ADMINISTRATIV.  

Asa cum se poate observa din plansa U1. INCADRARE IN TERITORIU 
ADMINISTRATIV, plansa desenata a P.U.G. oras Fierbinti-Targ, conductele de transport 
titei sunt la distanta mare de intravilanul propus al orasului Fierbinti-Targ. 

Pentru conductele de transport titei au fost instituite zone de siguranta, vezi anexa 6 
a R.L.U. aferent P.U.G., 10 metri de o parte si de alta a coductelor. 

 
Conductele de transport mentionate, fac parte din Sistemului national de transport 

titei, gazolina, condesat si etan si apartin Domeniului public al Statului. 
Conductele de transport titei, de pe teritoriul administrativ al orasului Fierbinti-Targ, 

sunt de interes strategic. 

 

 3.9.9  GOSPODARIE COMUNALA. 

 In conformitate cu prevederile legale in vigoare se impune o zona de protectie de 
50 m de la cimitir catre locuinte, cu restrictie clara de neconstruibilitate. 

Este realizat, in vecintatea statiei de epurare, o platforma pentru managementul 
integrat al desurilor menajere. Pentru aceasta s-a instituit o zona de protectie cu raza de 
300 m. 

Elemente pentru elaborarea unei strategii de gestiune a deseurilor: In cadrul 
Planului de Amenajare a Teritoriului la nivel de Judet (PATJ) strategia de  Gestiune 
a  Deseurilor este un obiectiv de prima importanta, dezvoltarea viitoare a  
localitatiilor fiind de neconceput fara imbunatatirea acestei activitati. Elaborarea unei 
strategii de gestiune a deseurilor la nivel judetean , respectiv pentru  orasul Fierbinti-
Targ  , ar trebui realizata in mod logic prin adaptarea strategiei la nivel national.  

Analiza situatiei actuale in domeniul gospodaririi deseurilor 
Cadrul legislativ referitor la gestiunea deseurilor in Romania 
In contextul in care cea mai mare parte a legislatiei romanesti se afla intr-un proces de 
reajustare in scopul adaptarii la economia de piata, reglementarile pentru gestiunea 
deseurilor nu pot fi considerate ca fiind de prima urgenta. De aceea , actualul context 
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legislativ consta dintr-o serie de reglementari dinainte de 1990 si cateva reglementari noi-
legi , ordonante sau standarde . Majoritatea reglementarilor dinainte de 1990 , desi 
neabrogate inca, nu se mai respecta si prin urmare vor trebui inlocuite de altele noi. 

In prezent nu exista inca o lege- cadru pentru gestiunea deseurilor, fapt pentru care 
diferitele aspecte legate de deseuri sunt tratate privind alte domenii de activitate. 

 
Administratiilor locale le revin obligatii precum: 
-colectarea,ransportul si eliminarea deseurilor; 
-curatirea strazilor si eliminarea deseurilor stradale 
-actiuni de deratizare, dezinsectie si ecarisaj; -controlul aplicarii normelor sanitare si 

de igiena urbana. 

Ordinul 536/1997 elaborat de Ministerul Sanatatii cuprinde Normele de Igiena si 
Conditiile de Viata ale Populatiei. Aceasta reglementare contine atat norme de igiena 
referitoare la colectarea , transport si eliminarea deseurilor, cat si cerinte privind 
distantele minime dintre amenajarile de prelucrare a deseurilor si zonele locuite. Ordinul 
descrie in detaliu procedurile practice ce trebuie aplicate in gestiunea principalelor 
tipuri de deseuri-domestice , comerciale, stradale, din demolari, deseuri medicale. 

 
NECESITATEA       ECOLOGIZARII DEPOZITELOR DE DESEURI :   Depozitarea 

deseurilor menajere se face total necorespunzator fara a se lua masuri corespunzatoare 
de protectia mediului ceea ce face ca ca acestea sa constituie focare de poluare a 
solului , subsolului si a aerului, fapt ce face ca aceste depozite sa nu fie autorizate de 
organele competente ale judetului. 

NEUTRALIZAREA DESEURILOR 
Fluxul tehnologic al neutralizarii deseurilor in vederea asigurarii sanatatii populatiei si 

a protectiei mediului inconjurator include in ansamblul sau o serie de obiecte de 
constructie care trebuiesc realizate si care mai trebuie sa se gaseasca in imediata 
apropiere a depozitelor de deseuri. 

 

3.10.   Protectia mediului 

Prin compararea concluziilor studiilor de fundamentare si a concluziilor analizei 
situatiei existente propunem masuri de interventie urbanistice ce privesc: 

• Organizarea sistemelor de spatii verzi - aferente dotarilor publice, privind 
vegetatia 
de aliniament, precum si crearea gradinilor de proximitate. 

Analizand concluziile rezultate din studiul situatiei existente si a studiilor de 
fundamentare 

care au stat la baza formularii propunerilor de dezvoltare urbanistica se evidentiaza 
cateva 
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directii de actiune : 
1.  CADRU NATURAL 
Propuneri privind ameliorarea elementul de cadru natural : 
Nicaieri in tara fenomenul de seceta nu se mai produce cu aceeasi intensitate, 

frecventa si 
durata ca in aceasta zona. 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. 

2.AER 
Pentru ameliorarea calitatii aerului este necesar sa fie impletite masuri privind 

amenajarea teritoriului si masuri administrative privind traficul rutier, industria, activitatea 
de producere a energiei termice pentru localitati. 

Masurile pentru amenajarea teritoriului vor trebui sa cuprinda un plan sustinut de 
plantare a drumurilor nationale, judetene, comunale si de exploatare orientate pe directiile 
est vest si nord-vest sud-est (bariere naturale In calea vantului dominant) Propuneri 
referitoare la reducerea emisiilor datorate traficului rutier si incalzirii locuintelor : 

- eliminarea surselor de fum de la combustibilii solizi 
- se vor elimina treptat noxele provenite din trafic prinscoaterea din circulatie a 

masinilor 
uzate si recomandarea folosirii benzinei fara plumb ; 

3.APA 
Pentru protectia resurselor de apa se interzic : 
• evacuarea de ape uzate in apele subterane , lacuri naturale sau rauri 
• aruncarea sau introducerea in orice mod in chiuvetele lacurilor, precum si 

depozitarea 
pe malurile acestora a deseurilor de orice fel; 

• inexistenta zoneleor de protectie sanitara pentru sursele subterane de apa 
Conform Anexei 2 a LEGII APELOR ( 107/1996 ) se va asigura o zona de protectie 

pentru lalomita. 

4. SOL 
Propuneri : 

Zone propice pentru amplasarea haldelor de deseuri zonale vor fi alese dintre 
solurile cu 

un grad mare de degradare aflate in Clasa a Vl-a a terenuri 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. 
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5. Vegetatie 

Pentru ameliorarea elementului de mediu , reconstructia ecologica a campiei, cu 
ajutorul vegetatiei forestiere se vor urmari urmatoarele repere stategice : 

       •   campia Baraganului reprezinta o prima urgenta. 
•    retelele de perdele organizate intr-un sistem geometric rectangular vor fi 

promovate pe terenurile proprietate de stat. 
• pe terenurile proprietate privata se va promova un sistem de impadurire 

care se va sprijini in mod deosebit pe reteaua cadastrala. 
• pentru stimularea initiativei private in domeniul plantarii de arbori si arbusti 

primariile comunale vor planta cu material vegetal achizitionat sau productie proprie , 
zonele din jurul localitatilor sau al retelelor cadastrale 

• arbustilor li se va acorda aceeasi atentie ca si arborilor 
• nici o linie cadastrala nu va fi lipsita de vegetatie lemnoasa 
• promovarea vegetatiei lemnoase are la baza ideea refacerii si conservarii 
biodiversitatii, a conditiilorde mediu. 

 
 

 6. Gestiunea deseurilor  

In vederea gestionarii deseurilor in orasul Fierbinti Targ,   P.U.G. existent aprobat, 
elaborat de catre SC ROMPROIECT SA,  in anul 1999, prevedea 3 trupuri izolate de 
intravilan pentru realizarea platformelor pentru deseuri . Acestea trupuri izolate erau 
amplasate in apropierea trupurilor mari de intravilan, dupa cum urmeaza: 

-Trup izolat in vestul trupului de intravilan Fierbintii de jos, deservindul pe acesta. 
Acest trup izolat este denumit 5a pe planul “SCHEMA IMPARTIRII COMUNEI FIERBINTI 
TIRG IN UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA”, pag. 73. Acest plan face parte din 
P.U.G. existent aprobat, elaborat de catre SC ROMPROIECT SA,  in anul 1999. 

 
-Trup izolat in nordul trupului de intravilan Fierbinti Targ, subzona urbana Grecii de 

jos, deservind acesta zona.  Acest trup izolat este denumit 3a pe planul “SCHEMA 
IMPARTIRII COMUNEI FIERBINTI TIRG IN UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA”. 

 
-Trup izolat in sudul trupului de intravilan Fierbinti Targ, subzona urbana Fierbinti 

Targ, deservind acesta zona. Acest trup izolat este denumit 1b pe planul “SCHEMA 
IMPARTIRII COMUNEI FIERBINTI TIRG IN UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA”. 

Amplasamentul exact era in apropierea caii ferate si a zonei agrozootehnice.  
In anul 2010, a fost elaborat si aprobat in aceasta zona PUZ- Amplasare parc solar 

fotovoltaic. Terenul acestui PUZ , insuprafata de  38.09 ha, a inclus si trupul izolat-
platforma de deseuri 1b.  In consecinta a disparut trupul izolat 1b, destinat platformei de 
deseuri. 

 
Toate cele trei trupuri descries erau destinate colectarii deseurilor , gropi de gunoi, 

din localitatea Fierbinti Targ. Legislatia actuala nu mai permite realizarea unor astfel de 
platforme, in consecinta gropile de gunoi au fost inchise. 
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Prezenta documentatie, actualizeaza prevedererile si reglementarile PUG-lui 

existent, in consecinta pastreaza in intravilan, pe aceeasi pozitie, trupul izolat din vestul 
trupului de intravilan Fierbintii de jos si trup izolat in nordul trupului de intravilan Fierbinti 
Targ, subzona urbana Grecii de jos, in vederea integrarii lor in proiectele actuale aflate in 
derulare in orasul Fierbinti Targ, privind gestiunea deseurilor. 

 
 
 

In acord cu noile reglementari, in anul 2008, a fost elaborat proiectul 
“Managementul integrat al deşeurilor menajere” proiect care se adresează localitatilor  
Dridu, Fierbinti Targ, Adancata, Moldoveni, Jilavele, Maia, Brazii, Rosiori, Dragoiesti, 
Movilita, Sinesti  din jude ul Ialomita – Romania, situat în Regiunea 3 Sud Muntenia, 
identificata ca fiind una din regiunile cuprinse in Schema de Investi ii pentru  sprijinirea 
initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu  din cadrul Programului Phare 
2006 - Coeziune Economică şi Socială.  
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Proiectul “ Managementul integrat al deşeurilor menajere” realizat  in localitatile 
mentionate,  vine in intampinarea rezolvarii problematicii primordiale din Planul Na ional de 
Gestionare a Deşeurilor  (P.N.G.D). 

Acest proiect are ca scop implementarea unui sistem de management integrat al 
deşeurilor menajere din zona sus men ionata. Managementul deşeurilor este conceput a fi 
implementat la nivel national. 

Solu ia propusa in proiect  este dinamica, cu posibilita i de continuă perfec ionare şi 
de introducere a unor tehnologii din ce in ce mai performante. 

Managementul deşeurilor propus este integrat in legislatia de mediu, respectand 
conceptele: 

 “poluatorul plateşte”; 
 “este mai uşor a preveni decat a repara”; 
 “efect negativ minim asupra mediului”. 

De asemenea, managementul deşeurilor ce urmeaza a se implementa va fi in concordan a 
si va respecta legisla ia romaneasca şi europeana in vigoare. 

 

Proiectul este de asemenea in conformitate cu obiectivele na ionale : 

-“Integrarea problematicii de gestionare a deşeurilor in politicile sectoriale” 
-“Cresterea eficientei de aplicare a legislaţiei in domeniul gestionarii deşeurilor” prin 

educarea si constientizarea publicului, prin programele de training, parte a prezentului 
proiect cu intarirea capacita ii institu ionale 

-“Asigurarea resurselor umane ca numar şi pregatire profesionala” prin transferul de 
know-how catre echipa de implementare a beneficiarului cu : 

-“asigurarea de personal suficient şi bine pregatit profesional şi dotari 
corespunzatoare la toate nivelele, atat in sectorul public, cu termen 2007“ . 

-“Promovarea unui sistem de informare, constientizare şi motivare pentru toate 
parţile implicate „‟ – prin publicitate, training, “organizarea şi sustinerea de programe de 
educare şi constientizare a populaţiei, de catre toate parţile implicate (autoritaţi publice 
centrale şi locale, societaţi comerciale, ONG-uri, instituţii publice, etc) . 

-„‟Obţinerea de date şi informaţii complete şi corecte, care sa corespunda cerinţelor 
de raportare la nivel naţional şi european‟‟ prin“ imbunataţirea sistemului naţional de 
colectare, prelucrare şi analizare a datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor“ 

-„‟Maximizarea prevenirii generarii deşeurilor‟‟ cu “promovarea şi aplicarea 
principiului prevenirii la consumator“, prin programele de educare a popula iei in ceea ce 
priveşte minimizarea producerii deşeurilor. 

-„‟Asigurarea deservirii unui numar cat mai mare de generatori de deşeuri de catre 
sistemele de colectare şi transport a deşeurilor cu extinderea sistemelor de colectare a 
deşeurilor in mediul urban şi rural cu colectarea a 80% din deşeurile generate in 2013„‟ . 

-  ”Asigurarea celor mai bune opţiuni pentru colectarea  şi transportul deşeurilor, in 
vederea unei cat mai eficiente valorificari şi eliminari a acestora prin introducerea şi 
extinderea colectarii selective la sursa a deşeurilor menajere prin “Extinderea sistemelor 
de colectare a deşeurilor in mediul rural”. 

- ”Incurajarea tratarii deşeurilor in vederea: 
-valorificarii 
-facilitarii manipularii 
-diminuarii caracterului periculos 
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                     -diminuarii cantitaţilor de deşeuri eliminate final in condiţii de siguranţa pentru 
sanatatea   populaţiei si a mediului”. 

 

Solu ia adoptata in proiect metionat vine totodată şi in intampinarea Obiectivelor şi 
respectiv a sub-obiectivelor din  Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru 
Regiunea Sud Muntenia, şi anume: 

- ”Asigurarea necesarului de personal calificat” 
- ”Asigurarea cu dotari corespunzatoare la toate nivelele,  in sectorul public” 
- ”Extinderea sistemelor de colectare a deşeurilor in mediul rural” 
- ”Implementarea sistemelor de colectare separata a deşeurilor” 
- ”Implementarea şi creşterea coeficientului de colectare selectiva pentru mediul 

rural” 
- ”Reciclarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje” 

 

Aceste obiective sunt in concordan a cu Obiectivul global al Programului 
Opera ional Sectorial Mediu (POS Mediu) şi anume: 

 ”Protecţia şi imbunataţirea infrastructurii de mediu, in conformitate cu nevoile 
economice şi sociale ale Romaniei, cu accent deosebit pe indeplinirea standardelor 
europene.” 

 
Ca urmare a directivelor stabilite in Planul de Gestiune a Deşeurilor, primariile au 
urmatoarele obliga ii: 

-Trebuie sa realizeze sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare 
a deşeurilor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate; 
-Trebuie sa coordoneze serviciile de salubrizare care cuprind activitaţi de precolectare, 
colectare, transport şi depozitare a reziduurilor solide, precum şi preselectarea şi 
organizarea reciclarii deşeurilor; 

-Impreuna cu agenţi economici care introduc pe piaţa ambalaje şi produse ambalate 
(entitate economica autorizata) vor realiza: 

 
a. Proiecte pilot privind colectarea selective 
b. Acţiuni de constientizare a populaţiei 

 

Principalele cerinte care impun realizarea proiectului sunt: 
• respectarea şi aplicarea reglementarilor legislative in domeniu, care s-au armonizat cu 

legisla ia U.E. 
• concordan a cu componentele privind gestionarea deşeurilor, identificate în Planul 

Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea Sud Muntenia şi Planul Na ional 
de Gestionare a Deşeurilor. 

• necesitatea modernizarii sistemului de gestionare a deşeurilor, prin introducerea 
colectarii diferen iate şi implicit reducerea cantita ii de deşeuri transportata la depozit, in 
concordan a cu principiile unei dezvoltari durabile. 

• dorin a autorita ilor locale de a asigura un mediu de via a curat şi sanatos locuitorilor, 
pe de o parte, şi de dezvoltare a poten ialului turistic al zonei pe de alta parte. 
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Implementarea unui sistem de colectare selectiva deseuri menajere in teritoriul 
orasului Fierbinti Targ  a fost scopul proiectului “Managementul integrat al deşeurilor 
menajere” proiect care se adresează localitatilor  Dridu, Fierbinti Targ, Adancata, 
Moldoveni, Jilavele, Maia, Brazii, Rosiori, Dragoiesti, Movilita, Sinesti  din jude ul Ialomita,  
elaborat in anul 2008. Acest proiect  a evaluat modul in care sunt colectate deseurile in 
aceasta zona a localitatilor, proiect  realizat de SC PROCIVIL SRL. Proiectul si strategia 
propusa a fost conceputa a se integra intr-un sistem unic la nivel na ional, in concordan a 
cu cerin ele Comunita ii Europene. De asemeni proiectul a avut ca scop  solu ionarea 
problemelor legate de dezvoltarea şi reabilitarea sistemului de salubrizare din orasul 
Fierbinti Targ, prin implementarea prevederilor legisla iei na ionale şi a directivelor 
europene in domeniul gestiunii deşeurilor. 

 
Obiectivul general  este implementarea unui sistem integrat de gestionare a 

deseurilor in vederea reducerii impactului depozitelor de deseuri asupra mediului . 
   Obiectivul particular ale proiectului consta in elaborarea unui sistem de 

management integrat al deşeurilor solide urbane prin: 

 Reabilitarea şi extinderea sistemului existent de colectare şi transport al 
deşeurilor menajere, prin: 
a)        Dotarea punctelor de precolectare existente cu recipien i corespunzatori, 
pentru colectarea selectiva. 
b)        Amenajarea unor puncte de precolectare noi  in orasul Fierbinti Targ. 
 

 Diminuarea cantita ii de deşeuri transportate, prin: 
a)     Amenajare sta ie de transfer/ platforma compostare 
b)     Recuperarea deşeurilor reciclabile prin colectare selectiva 
c)     Valorificarea frac iunii solide (hartie, carton, plastic, PET) colectata diferen iat.  

 

 Diminuarea/eliminarea cantita ilor de deşeuri depozitate necontrolat  

 Constientizarea factorilor implica i in proiect cu privire la necesitatea 
gospodaririi deşeurilor la nivelul standardelor europene, 

 Constientizarea si informarea popula iei in legatura cu importanta participarii 
la programul de colectare selectiva 

 Adoptarea de masuri in domeniul taxelor cu privire la conceptul: “poluatorul 
plateşte” şi ac iuni de constientizare a popula iei  cu privire la conceptul: “este 
mai usor a preveni decat a trata”; 

 Pregatirea personalului de exploatare 

 Stabilirea  taxei de salubrizare ce va trebui introdusa. 
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Despre modul de colectare a deseurilor in orasul Fierbinti  Targ , la data realizarii 
proiectului proiectului “Managementul integrat al deşeurilor menajere”, se pot spune 
urmatoarele: 

- colectarea deseurilor se realizeaza in mod neselectiv 

- categorii diferite de deseuri sunt amestecate, respectiv deseurile menajere 
sticla, carton, hartie, textile, deseuri de natura organica sunt colectate alaturi 
de deseurile rezultate din curatarea grajdurilor 

- deseurile nu sunt sortate pe tipuri si categorii inaintea depozitarii temporare, 
transportului sau eliminarii definitive 

- in interiorul gospodariilor, deseurile sunt depozitate temporar , intr-o locatie 
destinata, neamenajata. 

 

Transportul deseurilor in orasul Fierbinti  Targ, avea  urmatoarele aspect  nefavorabile: 
- transportul deseurilor catre platforma de depozitare finala a localitatii se 

realizeaza individual cu ajutorul unor mijloace nespecifice de transport, atelaje 
cu tractiune animala ; 

- transportul cu ajutorul carutelor permite raspandirea mirosurilor dezagreabile 
produse de fermentarea meteriei organice ; 

- in timpul transportarii deseurilor catre depozitul final se produc situatii de 
abandonare a incarcaturii pe marginea drumurilor. 

 

Despe depozitarea permanenta a deseurilor, se putea preciza ca: 

- nu exista o gestionare a deseurilor din depozit; 
- deseurile de categorii diferite si amestecate sunt depozitate permanent in 

aceeeasi locatie (groapa de gunoi a localitatii) ; 
- locatia nu este amenajata corespunzator acestui scop, astfel incat exista 

riscuri pentru sanatatea populatiei, apa, sol, fauna si vegetatie ; 
- depozitul nu este prevazut cu gard in vederea asigurarii acesului restrictionat 

pe amplasament ; 
- activitatea in depozit nu este supravegheata de personal autorizat ; 
- nu este urmarita evolutia depozitului in timp ; 
- prezentul depozit produce mirosuri neplacute si afecteaza peisajul 
- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor apare si in lungul drumurilor din 

interiorul comunelor, precum si in albia raului Ialomita 
 

Situa ia existentă, la data realizarii proiectului “Managementul integrat al deseurilor 
menajere”, avea urmatoarele aspecte  : 

- Sistem de colectare a deşeurilor nu acoperea nevoile  popula iei din orasul  
Fierbinti Targ. 
- Nu exista dotari pentru colectarea diferen iata la sursa; 
- Popula ia este insuficient educata, nemotivata şi obisnuita cu sistemul actual; 
- Nu s-au organizat campanii de informare şi conştientizare a publicului (ceta eni şi 
agen i economici); 
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- Platformele existente de precolectare sunt insuficiente ca numar, suprafa a şi 
dotare; 
- Nu exista o oferta satisfacatoare, pentru recuperarea deşeurilor colectate 
diferen iat; 
- Nu au fost identificate filiere avantajoase pentru valorificarea deşeurilor colectate 
diferen iat; 
- Tariful practicat nu reflecta corect cantitatea de deşeuri generata 

               - Deşeurile solide urbane sunt colectate brut şi transportate la depozitare fara alte 
opera ii de tratare. 

- Este posibil ca in deşeurile astfel colectate sa se gaseasca şi deşeuri provenite din 
demolari/constructii, industrie şi/sau sectorul medical privat sau de stat. 
- Nu se dispune de un spa iu special amenajat şi nici interes pentru sortarea 
deşeurilor in vederea valorificarii 
- Nu exista personal instruit pentru activitatea de colectare diferen iata şi sortare. 

 
Necesitatile mentionate decurg din  structura zonelor de locuin e, respectiv: 
 Cantitatea si compozi ia deşeurilor generate şi eliminate.  

- Cantitatea de deşeuri generata este mai mica, in special datorita eliminarii unei 
cantita i reduse de ambalaje şi deşeuri de ambalaj. 

- Elimina o cantitate mai mica de deşeuri decat cea generata. 
- Distrug prin ardere deşeurile combustibile (lemn, hartie, carton, etc.). 
- Reutilizeaza in gospodarie toata frac iunea organica (hrana animale şi compost) şi 

cea provenita din ambalaje şi deşeuri de ambalaj. 
 

 Modul de eliminare şi frecven a de colectare nu sunt adecvate structurii locuin elor 

- Distan a prea mare determina eliminarea necontrolata in puncte neautorizate a 
deşeurilor. 

- Frecven a de ridicare a deşeurilor, declarata de operatorii de salubritate, este de o 
data pe saptamana pentru popula ie şi institu ii publice şi zilnic pentru zona turistica. 

- In prezent nu exista condi ii economice şi nici ac iuni locale de conştientizare şi 
atragere a popula iei in sistemul de colectarea selectiva. 

 

Implementarea proiectului “Managementul integrat al deseurilor menajere” este oportun 
datorita urmatoarelor : 

 Prin accesarea instrumentului financiar al asistentei prin Programul PHARE 2005 
Coeziune Economica si Sociala, propunerile economice si financiare ale masurilor 
din Studiul de fezabilitate (ale proiectului “Managementul integrat al desurilor 
menajere”),   se pot sustine economic si financiar; 

 Este in curs de formare o piata pentru deseurile reciclabile; 

 Noua legislatie in domeniu impune revizuirea acestei activitati si adoptarea de masuri 
care sa conduca la atingerea tintelor impuse; 

 Introducerea taxei de habitat, conduce la eficientizarea activitatii de salubrizare; 
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 Exista disponibilitate din partea tuturor factorilor implicati in proces: autoritati locale, 
institutii publice, organizatii neguvernamentale, populatie si agenti economici de a 
colabora in implementarea acestui proiect . 

 

Proiectul “Managementul integrat al deseurilor menajere” este destinat rezolvarii 
problemelor şi necesita ilor locuitorilor orasului Fierbinti Targ, el a facut propuneri pentru  
imbunăta irea  şi reorganizarea serviciul de salubrizare a localita ii in conformitate cu 
cerin ele legisla iei şi strategiilor actuale, prin implementarea unui sistem de gestionare 
integrata a deşeurilor, inand cont de priorita ile sectoriale identificate.  
 

Necesitatea realizarii si aplicarii proiectul “Managementul integrat al deseurilor 
menajere” se justifica prin solutiile oferite in vederea atingerii obiectivelor si prioritatilor 
specificate de beneficiarul proiectului. Constrangerile specifice zonei sunt legate de faptul 
ca o perpetuare a depozitarii necontrolate a deseurilor va determina deteriorarea 
progresiva a factorilor de mediu (aer, apa, aer si peisaj). 

 
Realizarea acestui proiect nu se suprapune altor initiative sau proiecte cu 

autofinantare sau cu finantare din resurse externe, care sa raspunda nevoilor locuitorilor 
din comunele vizate, respectiv : 

 imbunatatirea calitatii vietii. 
 acces la un mediu curat. 
 eliminarea depozitarii necontrolate. 
 imbunatatirea calitatii peisajului. 
 necesitatea de noi locuri de munca. 
 aparitia unor venituri suplimentare rezultate din valorificari de deseuri. 

 

Implementarea proiectul “Managementul integrat al deseurilor menajere”  s-a bazat pe  
identificarea unor grupurilor intă, constituite pe anumite criterii, dupa cum urmeaza:  
 
 Constrangerile in principal de ordin financiar ale locuitorilor orasului Fierbinti-Targ;  
 Modul de organizare a locuitorilor orasului: in asocia ii de proprietari din blocuri şi 

gospodării individuale; 
 Structura locuin elor din orasul Fierbinti Targ: blocuri de locuinte şi gospodarii 

individuale in care locuiesc una sau doua familii; 
 Nevoile locuitorilor legate de eliminarea deşeurilor; 
 

Grupul  inta caruia i se adreseaza  proiectul este format de comunitatea locala din 
orasul Fierbinti Targ, dupa cum urmeaza: 
 

1.1 Populaţia din gospodariile individuale şi blocuri (1900 gospodarii şi 8 
apartamente), in total  
4 900 locuitori . 

 1.2 Instituţiile publice: 5 institu ii publice 
 1.3 Agenţii economici : 120 agen i economici 
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Beneficiarii directii ai proiectul “Managementul integrat al deseurilor menajere” in 
orasul Fierbinti Targ sunt: 

 
1. Proprietarii apartamentelor de la blocuri care vor beneficia de platforme de colectare 

selectiva pentru hartie/carton, plastic/PET si refuzuri menajere . 

2. Locuitorii de la gospodării care vor beneficia de sistemul de colectare selectiva la 
sursa pe aceleasi trei fractii de deseuri, cu perspectiva de a se implementa in viitor 
sistemul de colectare selectiva multipla; 

3. Agen ii economici care işi desfaşoara activitatea pe raza orasului Fierbinti Targ şi 
care vor trebui sa isi implementeze propriul sistem de management integrat al 
deşeurilor, incluzand colectarea selectiva.  

4. Institu iile publice (institutiile de invatamant, poli ia, primaria, etc.), care vor beneficia 
de platforme de precolectare selectiva a trei componente de deşeuri. 

 

Rezultatele estimate dupa implementarea proiectului “Managementul integrat al 
deseurilor menajere” in orasul Fierbinti Targ se doresc a fi urmatoarele: 

 
1. Crearea unui mediu conform cu solicitarile din reglementarile UE, a Directivelor nr. 

75/442/EEC, nr. 94/62/EC si nr. 99/31/EC şi a legisla iei na ionale cu privire la 
gestionarea deseurilor urbane, definite in priorita ile mentionate. 

2. Gestionarea deseurilor, implementata cu o atentie sporita acordata colectarii 
selective, are prioritate in Planul Na ional pentru Gestionare a Deşeurilor şi in Planul 
jude ean de Gospodarire a deşeurilor. In consecin a, proiectul contribuie la atingerea 
acestui deziderat. 

3. Din proiect, rezulta şi faptul ca se vor moderniza procesele de sortare şi valorificare a 
deşeurilor prin: 

 sortarea frac iunii reciclabile (hartie+carton, plastic, PET-uri ) implementata  
in orasul Fierbinti-Targ, in vederea valorificarii, actiune ce asigura atingerea intelor 
privind recuperarea şi valorificarea ambalajelor si deşeurilor de ambalaj; 

4. Orasul Fierbinti Targ  va deveni modele pentru alte localita i din Romania prin: 

• gradul de participare al ceta enilor in procesul de gestionare al deşeurilor 
solide urbane; 

• creşterea gradului de colectare al taxei de salubrizare; 
• contribu ia la implementarea conceptului de dezvoltare durabila; 
• impactul asupra valorificarii poten ialului turistic al localita ii. 
 
 
 
 



MEMORIU GENERAL                                                                                                                         .                
Plan Urbanistic General,  oras  Fierbinti-Targ 

 

___________________________________SC XLINE ATELIER DE ARHITECTURA SRL   81 

Descrierea proiectului si a investitiei     
 
Orasul Fierbinti Targ are o populatie estimata de 4 900 locuitori. In oras exista 5 de 
institutii publice. 
Datele statistice comunicate de Consiliile  locale ale localitatilor sus mentionate au fost 
centralizate şi prelucrate în tabelul 1. 
Anii de referin ă au fost aleşi ca fiind:  

-  2005, cu cifre caracteristice date de către Consiliul local al fiecărei localită i ; 

- pentru perspectiva imediată : anul 2008 – anul în care a fost pus în func iune noul 
sistem de management al deşeurilor 

- pentru perspectiva : anul 2013 care finalizează perioada de aplicare a acestui plan 
de management al deşeurilor 

- pentru perspectiva indelungată : anul 2028 , respectiv  peste 20 de ani de la 
inceputul proiectului  

 
In tabelul de mai jos se prezintă datele de bază pentru populatia  localitatii Fierbinti : 
 

PROGNOZA POPULATIEI IN ORASUL FIERBINTI TARG 
Nr 

crt 

localitate Indice de 

variatie 

2005 2008 2013 2028 

Fierbinti Targ 0.79% 4900 4783 4595 4073 

 

 

 

Situa ia existenta in anul 2008 
Prezentarea generala a platformelor de depozitare existente in orasul Fierbinti – Targ:  

Orasul Fierbinti Targ  beneficiaza de un serviciu de salubrizare care colecteaza 
neselectiv deseurile menajere si dejectiile animale pe care le transporta la platformele de 
depozitare. In comuna existau 3 platforme de depozitare : una la Grecii de Jos, una la 
Fierbintii de Jos si una la Fierbinti Targ. 
 

Concluzii privind sistemul existent in anul 2008 de colectare, transport si depozitare 
al  deseurilor: 

 Colectarea se face brut, nediferentiat. 
  Exista dotari si/sau preocupari privind colectarea selectiva duala sau multipla, dar 

insuficiente in localitatea Fierbinti Targ ;   
 Depozitarea deseurilor produse de locuitorii localitatilor asociate se face in mod 

necontrolat 
 Nu exista facilitati pentru sortarea deseurilor colectate brut. 
 Agenti de reciclare: 

o REMAT (colecteaza fier) 
o SC VIVANI S.A. (colecteaza hartii-cartoane, plastic si acumulatori, 

electronice) 
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Organizarea serviciului de salubrizare: 
Activitatea de  salubrizare a orasului Fierbinti Targ avea in gestiune colectarea, transportul 
şi depozitarea deşeurilor neselectate din zonele de case, blocuri şi de la agen ii economici.  
 
La nivelul anului 2008, activitatea  de salubritate asigura pentru populatia localitatii Fierbinti 
Targ si pentru agentii economici locali, urmatoarele servicii: 

 Salubrizarea domeniului public a  orasului (strazi, trotuare, alei pietonale etc)  
 Colectarea si transportul deseurilor menajere si a celor asimilabile deseurilor 

menajere la depozit, pe baza contractelor cu proprietarii de case, asociatii de 
proprietari, agenti economici, institutii publice, institutii de invatamant. 
 

Schema sistemului actual de colectare, sortare şi depozitare a deşeurilor este urmatoarea; 
 gospodării populaţie: nu se colectează decat deşeurile menajere din gospodăriile 
individuale. 
 agenţi economici: se colectează deşeuri menajere pe bază de contracte, atât la nr. 
de persone cât şi la suprafe e ocupate pentru cei ce nu şi-au procurat recipien i, cât  
pentru cei ce au recipien i, ori de câte ori este solicitat serviciul de colectare. 

 

Frecventa de colectare: conform contractelor şi programelor zilnice şi lunare. 
Frecven a de colectare este zilnic în zona de case şi de la doua zile la platformele din zona 
de blocuri. De la agen ii economici colectarea deşeurilor se realizează la cerere. Deseurile 
sunt depozitate temporar, de catre populatie si agentii economici, pe platforme de 
precolectare (containere/pubele). In orasul Fierbinti Targ exista  platforme de precolectare. 

 

 

Compoziţia si cantitatea deşeurilor 
 
Tinand cont de indicii caracteristici de productie de deseuri urbane de tip menajer, 

specifici pentru producatorii de tip: agenti economici, locuitori zona urbana de blocuri, case 
individuale, s-au stabilit cantitatile zilnice (fluxurile) de deseuri (conform tabelelor) ce vor fi 
preluate de filierele de colectare, transport, tratare si reciclare sau depunere. 

 
Din datele existente, care se refera la o zona mai larga,pe care a fost aplicat 

proiectul „Managementul integrat al deseurilor”, pentru localitatile Dridu, Brazii, Fierbinti 
Targ, Moldoveni, Dragoiesti, Sinesti, Rosiori, Jilavele, Adancata, Maia, Rosiori, rezulta : 

 
Cantitatea totala colectata de deseuri  a fost de 5499 to/an din care: 

- 3629,34 to de la populatie ( 66%), respectiv 0,62 % de la blocuri, adica 31,99 
to/an, 38 % de la gospodarii individuale, adica 2089,62 to/an. 

     -     1869,66 to/an de la agentii economici ( 34%). 
 
Compozitia :169,49 to/an hartie+carton, adica: 

- de la blocuri : 169,49 to/an  x 0,66 x 0,62 =69,35 to/an 
- de la gospodarii : 169,49 to/an  x 0,66 x 0,38 = 42,51to/an 
- de la agentii economici : 169,49 to/an  x 0,34 = 57,63 to/an 
    191,5 to/an plastic, adica: 
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- de la blocuri : 191,5to/an  x 0,66 x 0,62 = 78,36 to/an 
- de la gospodarii : 191,5 to/an  x 0,66 x 0,38 = 48,03 to/an 
- de la agentii economici : 191,5 to/an  x 0,34 = 65,11 to/an 

 
Incepând cu anul 2005 cantită ile de deşeuri colectate cresc continuu până în anul 

2013 şi de aceea dimensionarea instala iilor se face pentru fluxurile de deşeu 
corespunzătoare anului 2013.  
 

Cantitatile de deseuri estimate a fi produse la nivelul anului 2013 in orasul Fierbinti 
Targ  sunt 818 to/an. 
 
 

Date tehnice ale investitiei propuse 
 

Proiectul “Managementul integrat al deseurilor” propune urmatoarea schema 
tehnologica de functionare: 
 
1. Operaţiunea de precolectare: 
 

Precolectarea deşeurilor din orasul Fierbinti Targ: 
 

 Precolectarea deseurilor de la locuitori din gospodarii individuale.  

Fiecare gospodărie va preda separat partea ”reciclabilă” constituita din componente 
reciclabile prin sortare (hartie+carton, plastic, PET-uri), si  separat partea ”refuzuri”. 

Se va recomanda populatiei ca pentru depunerea separata, ce se va implementa, 
sa se utilizeze saci speciali pentru deseuri (saci menajeri) pentru fractia ”refuzuri” iar 
pentru cea uscata saci menajeri de culoare diferita fata de primii (pentru a se putea face 
distinctia usoara in gospodarie) sau recipienti de mica capacitate (galeti de gunoi). Atat 
sacii cat si recipientii vor fi proprietatea ceta enilor si se vor putea procura de catre acestia 
din magazine specializate. 

In mod traditional fractia organica se utilizeaza in cadrul gospodariilor individuale ca 
supliment pentru prepararea hranei animalelor si pentru prepararea ingrasamintelor 
naturale. 

Locuitorii din fiecare gospodarie vor aduce deseurile selecate la platformele de 
compostare si sortare din fiecare comuna, unde se va depozita separat fractia 
biodegradabila pentru formarea compostului. 
 

 Precolectarea deseurilor de la locuitorii din zona de blocuri şi instituţii publice 

Cetatenii vor separa la sursa deseurile generate, in doua categorii, astfel: o parte 
”reciclabilă”  constituita din componente reciclabile prin sortare (hartie+carton, plastic, 
PET-uri), si o parte ”refuzuri”. Fiecare dintre aceste doua categorii de deseu va fi depusa 
intr-o europubele, distincte, pentru a facilita restul opertiilor. 

 
 
 
 

 Precolectarea deseurilor de la agentii economici 



MEMORIU GENERAL                                                                                                                         .                
Plan Urbanistic General,  oras  Fierbinti-Targ 

 

___________________________________SC XLINE ATELIER DE ARHITECTURA SRL   84 

Procedeul si dotarile proprii sunt similare cu cele din zona blocurilor. Recipientii 
pentru precolectare se vor procura de catre fiecare agent economic in parte si sunt 
proprietatea acestora. Containerele si/sau pubelele pentru cele doua fractiuni vor fi de 
tipul, forma si capacitatea celor solicitate de catre operatorul de salubritate pentru a facilita 
efectuarea mecanizata a operatiunii de precolectare.  

Operatorul de salubrizare va prelua in mod separat deseurile omogene, pe sorturi. 
Platformele de precolectare vor consta in realizarea unor platforme betonate 

neacoperite, avand suprafa a de 10 mp, unde se vor amplasa cate 3 europubele de 240 l, 
special marcate. 

Amplasarea acestor puncte de precolectare se va face astfel incat sa indeplineasca 
urmatoarele conditii: 

- sa fie in vecinatatea principalelor cai de acces frecventate de populatie, 
- autovehiculele de colectare a deseurilor sa aibe acces usor si sa se poata 

pozitiona cat mai convenabil pentru faza de incarcare. 
 

In orasul Fierbinti Targ au fost propuse in anul 2008, prin proiectul “Managementul 
integrat al deseurilor menajere” un numar de  8 platforme precolectare, dupa cum 
urmeaza : 1. la Centrul de Asistenta Medico – Sociala, 2. la Primarie, 3. la Grupul Scolar 
Agricol, 4. la Scoala  Generala din subzona urbana Fierbinti Targ, 5.  la Scoala din 
Fierbintii de jos, 6. La Scoala clasele I-IV din subzona urbana Fierbintii de Sus, 7. la 
Dispensar , 8. La Scoala Grecii De Jos.  

   

 
           Platforma precolectare La Scoala clasele I-IV din subzona urbana Fierbintii de Sus 
si la Centrul de Asistenta Medico – Sociala 

 

 

2. Operaţiunea de colectare: 

 
Operatiunea de colectare se realizeaza in doua moduri: 

 Colectarea deşeurilor de la populatie se face prin sistemul “ aducere” , respectiv 
popula ia transporta deseurile la platformele de compostare şi sortare manuala . 

Deşeurile vor fi aduse separat cele “biodegradabile” şi separat cele “reciclabile”, in 
masura posibilita ilor, acestea din urma fiind separate minim pe sorturile : 

- hartie 
- plastic 
 
 Colectarea deşeurilor de la Institu iile publice se va face de catre serviciul de 

salubritate, pentru oricare din platformele de colectare amenajate, inclusiv pentru 
ridicarea deseurilor de la agentii economici. 
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3. Operaţiunea de transport 

 
- Transportul deşeurilor colectate de la Platformele de sortare si compostare, 

institu ii publice şi agen ii economici din orasul Fierbinti Targ, se va efectua cu 
autovehicule specializate pentru acest tip de activitate, respectiv cu autogunoieră 
compactoare, astfel: 

- Mat reciclabile de la platformele de precolectare de la Institutii publice si de la 
celelate platforme se duc la platforma de la Dridu si se preiau de Agentii de  
valorificare materiale reciclabile 

- Refuzurile de la platformele de precolectare de la Institutii publice se colecteaza si 
se transporta la depozitul final Slobozia 

- Mat biodegradabile sunt transportate la platformele de compostare, de catre 
populatie, prin sistemul “aducere”, iar compostul  final urmand sa fie preluat tot de 
populatie sau de agenti economici cu activitate in agricultura, prin contracte cu  
Primaria. 

 
4. Operaţiunea de compostare-sortare/ transfer-sortare 

 
Această opera iune se prevede a se realiza in Platforma de compostare-

sortare/Sta ia de sortare şi transfer deşeuri. Functiile statiei de transfer, conform 
normativelor in vigoare, sunt de a prelua deseurile menajere solide colectate selectiv sau 
neselectiv, de a le sorta in vederea recuperarii deseurilor reciclabile si de a le compacta, in 
scopul diminuarii costurilor de transport la depozitul final. 

 

 

Platforma de compostare realizata in sudul trupului principal de intravilan Fierbinti 
Targ, zona urbana Fierbintii de Sus, in apropierea caii ferate, langa statia de epurare.Este 
marcata ca “Platforma management integrat al deseurilor menajere” pe planurile PUG . 
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Platforma de compostare /Statia de transfer şi selectare deşeuri  este 
proiectată pentru a asigura realizarea următoarelor opera iuni sau cerin e: 

-  accesul autogunoierelor in incinta în condi ii de siguran ă; 
- asigurarea şi mentinerea igienei în interiorul şi exteriorul sta iei de transfer prin 

spalarea vehiculelor de transport deşeuri la nivelul ro ilor, şasiului şi păr ii inferioare a 
caroseriei pe platforma de spălare 

- asigurarea spa iilor de manevră pentru autovehiculele de transport deşeuri şi a 
zonelor de descărcare şi depozitare intermediară ; 

- sortarea manuală a deşeurilor reciclabile şi pregătirea frac iilor sortate pentru 
transportul corespunzător al acestora; 

- asigurarea spa iilor pentru personal, utilaje, materiale etc; 
- asigurarea utilită ilor (apă, energie electrică, combustibil etc); 
- compostarea frac iei biodegradabile, in cazul Platformei de compostare, 

respectiv 
- compactarea deseurilor in statia de transfer. 
 
In concluzie este propusa urmarirea bunei desfasurari a proiectului realizat si 

promovat prin urmatoarele: 
-Organizarea unui sistem de gestionare selectiva a fractiunilor reciclabile din 

deseuri, in special a ambalajelor si a deseurilor provenite din gospodariile private. 
-Atingerea obiectivelor generale si specific prevazute in Planul Judetean si Planul 

National de Gestionare a Deseurilor. 
-Realizarea unor noi platforme de precolectare, in punctele cheie. 
-Actiuni intensive in vederea realizarii unei noi mentalitati a populatii, care ar trebui 

sa pastreze un mediu sanatos salubru si curat. Promovarea ideilor mentionate trebuie 
sustinuta in scoli, in oras, vizual prin afisare, etc.  

 

 7. NIVEL FONIC 

• Este de preferat realizarea  de  trasee ocolitoare  ale drumurilor cu trafic greu.  Din 
acest punct de vedere este propus un traseu pe laga calea ferata, pentru trafic greu, 
marcat in plansa U.3. REGLEMENTARI URBANISTICE, ZONIFICARE. 

 8.ORGANIZAREA SISTEMELOR DE SPATII VERZI 

Spatiile verzi se vor organiza in urmatoarele forme: 
• spatii verzi stradale , parcuri 
• vegetatie de aliniament 
• spatii de agrement si sport 
• zone de protectie - a localitatilor fata de vanturi dominante , a locuintelor fata de cimitire 
si a zonelor inconjuratoare fata de depozitul de deseuri 
 
 
 9. Monumente istorice 
 In orasul Fierbinti-Targ  exista zonei care trebuie protejate pentru conservarea 
patrimoniului istoric. Aceste zone au fost marcate in plansele de propuneri, respectiv  U.3. 
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REGLEMENTARI URBANISTICE, ZONIFICARE. 
 
 
  3.11.   Reglementari urbanistice 

Solutia de organizare si dezvoltare a localitatii va urmari realizarea unei zone centrale 
de interes comunitar, precum si utilizarea adecvata a disponibilitatilor de teren existente in 
vederea raspunderii cerintelor si optiunilor populatiei. Astfel, in ceea ce priveste 
organizarea cailor de comunicatie - nu se prevad modificari ale tramei de circulatie, ci 
numai modernizari privind profilul, imbracamintea si vegetatia de aliniament. In ceea ce 
priveste destinatia terenurilor, zonele functionale rezultate - se prevede extinderea 
suprafetei destinate locuintelor si functiunilor complementare. Zonele cu valoare istorica 
vor fi protejate corespunzator. Nu exista interdictii temporare de construire.  
 
            3.12  Obiective de utilitate publica 

 Pe planurile care fac parte din PUG, au fost evidentiate obiectivele de utilitate 
publica , atat cele existente cat si cele propuse. Deoarece este posibil ca in timp sa apara 
datorita modificarilor legislative, schimbari, se recomanda administratiei publice sa 
actualizeze periodic aceasta evidenta. Pentru dezvoltarea viitoare a localitatii este 
necesar : 
• sa fie rezervate terenuri pentru obiectivele de interes public 
• identificarea tipului de proprietate pentru astfel de terenuri 
• stabilirea modului de de dobandire acestor terenuri 
 
 
           3.13. Concluzii - masuri de continuare 

Amenajarea si dezvoltarea orasului Fiebinti-Targ este orientata in vederea 
valorificarii sanselor de relansare economico-sociala, coreland programul propriu de 
dezvoltare cu programele de dezvoltare propuse intr-un context mai larg, de amenajare 
regionala a intregului judet. Materializarea programului de dezvoltare se ca realiza 
urmarind urmatoarele prioritati: 

1] cresterea calitatii vietii si intarirea spiritului comunitar prin dezvoltarea 
institutiilor de 

interes public 
2]  promovarea  progresului tehnic,  care sa conduca  la  cresterea  

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. 

Pentru continuitatea si aprofundarea propunerilor generale reglementate prin PUG, se 
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indica lucrarile necesar de elaborat in perioada urmatoare: Plan Urbanistic Zonal (PUZ) 

PUG , elaborat, va urma mai departe toate etapele de avizare prevazute in Legea 
50 si Ghidul GPO 38/99 aprobat prin ORD. nr.13/N /1999 . 

Dupa obtinerea avizelor legale , PUG, RLU se va supune aprobarii Consiliului Local 
al comunei . Hotararea de aprobare a PUG si a RLU , confera valoare juridica acestuia , 
devenind instrument de lucru pentru administratiile publice locale pentru : 

• eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire 
• respingerea unor solicitari de construire , care nu respecta PUG si RLU 
• rezolvarea unor litigii care vor aparea intre persoanele fizice, juridice si autoritatilor  

administratiei publice locale 
 

• rezolvarea unor probleme referitoare la terenuri 
• lotizarea terenurilor pentru locuinte 
• dezvoltarea investiilor pentru infrastructura 
• dezvoltarea spatiilor verzi 
• reabilitarea si dezvoltarea investitiilor pentru protectia mediului 
• investitii pentru institutii publice , invatamant, sanatate 
• investitii pentru dezvoltarea economica a orasului. 

 
 
arh.  Datcu Dobrin 
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

I. DISPOZITII GENERALE 

 

1. Rolul Regulamentului local de urbanism 

1.1 Regulamentul local de urbanism este o documentatie de urbanism cu 

caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a 

terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul administativ al 

orasului Fierbinti-Targ. Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la 

autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului administativ apartinand orasului. 

1.2 Prezentul Regulament local de urbanism insoteste Planul urbanistic 

general al  orasului Fierbinti-Targ si expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de 

reglementare ale PUG. 

1.3 Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al 

administratei publi e lo ale a fost apro at u r……………………..din……………………………..de 

catre Consiliul Local al orasului Fierbinti-Targ pe baza avizelor obtinute in conformitate cu 

prevederile Legii nr.50/1991, republicata in 1996. 

1.4 Daca prin prevederile unor documenitatii ulterioare de urbanism 

(Planuri urbanistice zonale sau Planuri urbanistice de detaliu) pentru parti componente ale 

localitatilor se schimba conceptia generala care a stat la baza Planului urbanistic general 

aprobat este necesara modificarea Planului urbanistisc general, conform legii. 

1.5 Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se va face 

numai in spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism; aprobarea unor 

modificari ale Planului urbanistic general implicit, ale Regulamentului local de urbanism, se 

poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o si 

documentatia initiala. 

 

2. Baza legala 

2.1 La baza elaborarii Regulamentului local de urbanism s-au avut in vedere 

in principal; Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri 

pentru realizarea locuintelor (republicata), HGR nr.525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, Ordinul MLPAT nr.91/1991 privind formularele, 

procedura de autorizare si continutul documentatiilor precum si celelalte acte legislative 

specificate sau complementare domeniului. 

Regulamentul local de urbanism detaliaza prevederile Regulamentului general de 

urbanism in conformitate cu conditile specifice ale orasului Fierbinti-Targ. 
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2.2        In cadrul Regulamentului local de urbanism aferent Planului general de 

urbanism al orasului Fierbinti-Targ s-au preluat toate prevederile cuprinse in documentatii 

de urbanism sau amenajarea teritoriului aprobate conform legii. 

 

3. Domeniul de aplicare 

3.1. Planul urbanistic general al orasului Fierbinti-Targ impreuna cu 

Regulamentul local de urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea 

executarii constructiilor pe orice categorie de terenuri, atat in intravilan, cat si in extravilan, 

in limitele teritoriului administativ al localitatii intravilanul este format din suprafetele de 

teren destinate constructiilor si amenajarilor cu caracter urbanistic. 

Intravilanul  orasului Fierbinti Targ se compune din trupul principal de intravilan, 

trup secundar de intravilan si trupuri izolate de intravilan aflate in teritoriul administrativ, 

dupa cum urmeaza: 

 T.P. – Trup principal de intravilan Fierbinti Targ, compus la randul sau 

din zonele urbane: 

-  Fierbinti-Targ 

-  Fierbinti de Sus 

-  Grecii de Jos 

-  Fierbintii de Jos 

 

 T.S. – Trup secundar de intravilan Fierbintii de Sus. 

 Trup izolat nr 1: teren alocat pentru platforma ecologica de deseuri. 

 Trup izolat nr 2: teren alocat pentru statie de epurare. 

 Trup izolat nr 3: teren alocat pentru Primarie. Acest trup, nr 3, a fost 

alocat prin PUG-ul existent si aprobat, elaborat in anul 2000, ca trup izolat 

de intravilan destinat realizarii unei platforme de gunoi. Conform legii, 

platformele de gunoi existente, trebuiesc inchise. In consecinta terenul 

Trupului izloat nr 3 ramane in folosinta primariei ca trup izolat de intravilan, 

insa nu mai poate avea destinatia initiala, mentionata mai sus, de platforma 

de gunoi. In plus, locatia Trupului izolat nr. 3, se suprapune cu aria Natura 

2000 –S.P.A. 

 Trup izolat nr 4: sit arheologic. 

 Trup izolat nr 5: Statie Reglare Masura Predare gaze (S.R.M.P.).  

 Trup izolat nr 6: SEMTEST (spatiu deversare complex porcine), in 

prezent desfiintat. 

 

In plus fata de trupurile mentionate, sunt propuse inca doua trupuri izolate propuse 

pentru introducere in intravilan, trupuri  materializate anterior realizarii si aprobarii 

planului topografic folosit ca suport al prezentei documentatii: 

- Trup izolat propus pentru introducere in intravilan: Statia de epurare, 

suprafata = 046 ha. Trupul propus se gaseste intre trupul principal de intravilan 

Fierbinti Targ, zona Fierbintii de Sus si calea ferata. 

- Trup izolat propus pentru introducere in intravilan: Platforma 

managementul integrat al deseurilor menajere, suprafata = 0.11 ha. Trupul propus 

se gaseste intre trupul principal de intravilan Fierbinti Targ, zona Fierbintii de Sus si 

calea ferata, in apropierea statiei de epurare, mai sus mentionata. 
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3.2. Intravilanul orasului Fierbinti-Targ aprobat conform legii si figurat in 

plansa de REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE a Planului urbanistic general, va fi 

marcat pe teren, prin borne, potrivit Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996. 

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). 

Zonificarea functionala a Iocalitatii se stabileste in functie de categoriile de 

activitati pe care le cuprinde localitatea si de ponderea acestora in teritoriu, in 

conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul general de urbanism si este 

evidentiata in plansa de REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE a Planului urbanistic 

general; pe baza acestei zonificari se stabilesc conditiile de amplasare si conformare a 

constructiilor, ce se vor respecta in cadrul fiecarei zone functionale. 

Impartirea teritoriului in unitati teritoriale de referinta se face conform plansei 

cuprinzand delimitarea (UTR-urilor) care face parte integranta din Regulament; UTR-ul 

este o reprezentare conventionala cuprinzand o zona a teritoriului cu o functiune 

predominanta, omogenitate functionala, caracteristici morfologice unitare, sau pentru 

care sunt necesare planuri urbanistsce zonale sau de detaliu. 

UTR-ul se delimiteaza prin limte fizice existente pe teren (strazi, limite de 

proprietate, ape etc.) si poate cuprinde o intreaga zona functionala, mai multe subzone 

din cadrul aceleia si zone functionale diferite si este suportul grafic pentru exprimarea 

prescriptiilor corelate cu propunerile pieselor desenate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 

LA NIVELUL LOCALITATII 

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii  mediului si protejarea patrimoniului 
natural si construit. 

4.1 Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile agricole din 
extravilan se supune prevederilor art.3 din Regulamentul general de urbanism; terenurile 
agricole din extravilan sunt evidentiate in plansa de INCADRARE in TERITORIUL 
ADMINISTRATE a Planului urbanistic general. 

Utilizarea pentru constructii a terenurilor din extravilan, in limitele teritoriului 

administrativ al orasului Fierbinti-Targ se poate face numai cu respectarea prevederilor 

Legii nr.50/1991 (republicata) §i a Legii nr. 18/1991. Amplasarea constructiilor de orice fel 

pe terenuri agricole de clasa I si II de calitate, pe cele amenajate cu imbunatatiri funciare, 

precum si plantate cu vii si livezi este interzisa. 

La autorizarea oricarui fel de construcjie in extravilan se vor avea in vedere 

prevederile Ordinului nr.34/N/M.30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MApN, MI si SRI 
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pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si 

amenajarea teritoriului. 

4.2 Schimbarea destinatiei terenurilor agricole din intravilan in vederea autorizarii 

constructiilor se realizeaza in conditiile art. 4 din Regulamentul general de urbanism; 

destinatia acestor terenuri se reprezinta in plansa de REGLEMENTARI ale Planului 

Urbanistic General al orasului Fierbinti-Targ.  

4.3 Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile cu destinatie 

forestiera din extravilanul si intravilanul orasului Fierbinti-Targ se supune prevederilor art. 

5_din Regulamentul general de urbanism; surafetele impadurite sunt puse in evidenta in 

plansele de INCADRARE in TERITORIUL ADMINISTATIV si de REGLEMENTARI ale Planului 

urbanistic general al orasului Fierbinti-Targ. 

Amplasarea la distante mai mici de 1 km de liziera padurii a unor objective 

industrial, comerciale, sau de alta natura care prin functionare pot aduce prejudicii 

padurii se face numai cu obtinerea prealabila de catre beneficiar a avizului Regiei 

Nationale a Padurilor. 

Reducerea suprafetei fondului forestier proprietate publica sau privata este 

interzisa. 

In mod exceptional, ocuparea definitiva de terenuri din fondul forestier in alte 

scopuri decat cele silvice cu sau fara defrisarea padurii se aproba potrivit legii nr. 26/1996 

- Codul silvic. 

4.4 Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor 

de apa, precum si in zonele de protectie a platformelor meteorologice se realizeaza in 

conditiile respectarii prevederilor art.7 din Regulamentul general de urbanism. 

Alimentarea cu apa potabila a localitatilor se realizeaza din surse subterane. 

In functie de conditiile locale, se instituie zonele de protectie sanitara cu regim 

sever, ale captarilor de apa din surse subterane, astfel incat sa fie excluse orice 

posibilitate de poluare. 

In zonele lipsite de lucrari de consolidare si amenajare a malurilor se recomanda 

autorizarea constructiilor in afara albiilor majore ale apelor, cu exceptiile prevazute de 

lege. 

4.5 Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de 

patrimoniu cultural construit se face cu respectarea prevederilor art. 9 din Regulamentul 

General de Urbanism; zonele protejate sunt reprezentale in cadrul plansei de 

REGLEMENTARI URBANISTICE –ZONIFICARE, din Planul Urbanistic General al orasului 

Fierbinti-Targ. 

Patrimoniul cultural national construit este alcatuit din bunuri sau ansambluri de 

bunuri imobile care prezinta valoare din punct de vedere arheologic, istoric, arhitectural, 

religios, urbanistic, peisagistic sau tehnico-stiintific, considerate monumente istorice 

(Legea 422/2001 cu completarile sale). 

Zonele de protectie a monumentelor istorice se stabilesc pe baza studiilor de 

specialitate. In zonele protejate sunt permise toate tipurile de constructii compatibile cu 

specificul zonei in care sunt amplasate, cu conditia respectarii prescriptiilor continute in 
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avizele conforme ale organelor publice centrale specializate, in cazul zonelor care cuprind 

valori de patrimoniu cultural construit de interes national declarate ca atare. 

In zonele de patrimoniu construit de interes local, delimitate, autorizarea 

constructiilor se face cu respectarea stricta a avizelor MLPAT si Ministerului Culturii. 

Sunt interzise orice fel de constructii si amenajari care, prin functiune, configuratie 

arhitecturala sau amplasament compromit aspectul general al zonei, distrug coerenta 

tesutului urban existent sau afecteaza valoarea monumentului ori a zonei protejate a 

acestuia. 

In sprijinul masurilor de protectie a vizibilitatii obiectelor si zonelor pot fi utilizate 

atat prevederile art. 18 din O.G. nr. 68/1994 cat si art. 622 din Codul Civil. 

In esenta, pentru orasul Fierbinti –Targ, au fost delimitate zonele de protectie, pe 

baza Studiului Istoric al orasului Fierbinti-Targ .  

De asemeni la delimitarea zonelor de protectie s-a tinut seama  de  Ordinul 

nr.589/D/9 ian. 1992 - 130/23 dec. 1991, art.2 al MLPAT si Ministerului Culturii. 

Conform acestui ordin: "autorizarea lucrarilor de constructii pe o raza de 100 m in 

localitatile urbane, 200 m in localitatile rurale si 500 m in afara Iocalitatilor, fata de linia 

exterioara a monumentelor se va efectua in conditiile prevederilor art.9 din Legea 

422/2001". In plus fata de aceste reglementari au fost luate in calcul, la constituirea si 

delimitarea zonelor de protective, date adunate din mai multe zone, legate de 

amplasament, tesut urban, valoare de ambient constituita, etc. 
 

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public 

5.1. Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, 

precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie 

electrica, conductelor de gaze, petrol, apa, canalizare, cailor de comunicatie si a altor 

lucrari de infrastructura se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor art. 11 din 

Regulamentul general de urbanism. 

Riscurile tehnologice sunt factori generatori de accidente majore datorate 

activitatii umane. 

Se pot autoriza toate tipurile de constructii cu conditia respectarii servitutilor de 

utilitate publica ( existente sau propuse, pentru retele tehnico-edilitare, cai de 

comunicatie etc. precum si a exigenjelor Legii nr. 10/1995. 

Sunt interzise toate tipurile de constructii amplasate in zonele de protectie 

sanitara, in zonele cu servituti pentru lucrarile publice si in vecinatatea depozitelor de 

combustibili si material explozibile, etc.  

5.2. Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica si a constructiilor de orice 

fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publica, se face in conditiile 

respectarii prevederilor art. 16 din Regulamentul general de urbanism. 

5.3. Constrangerile legale de disfunctionalitati ale echiparii tehnico-edilitare sau 

lipsa acesteia, precum si asigurarea echiparii edilitare se reprezinta in plansele de 

ECHIPARE TEHNICO- EDILITARA ale Planului urbanistic general al orasului Fierbinti-Targ. 

In vederea asigurarii echiparii tehnico-edilitare, autorizarea executarii 

constructiilor se face in conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul general de 

urbanism. 
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Pe terenurile asupra carora s-a instituit servitute de utilitate publica (protectia 

sanitara a surselor, retelelor, statii de epurare etc.), construirea se face in conditiile 

respectarii prevederilor art. 16 din Regulamentul general de urbanism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA 

6. Zone si subzone functionale. 

6.1. Zonele functionale stabilite conform pet. 3. 3. din Regulamentul local de 

urbanism, sunt puse in evidenta in plansa de REGLEMENTARI a Planului urbanistic general si 

in schemele desenate cuprinzand unitatile teritoriale de referinta. 

6.2. Subzonele functionale sunt subdiviziuni ale zonelor functionale cu functiuni 

specializate (de ex. locuinte de tip urban, rural si de vacanta). 

6.3. Orasul Fierbinti-Targ care face obiectul prezentului Regulament local de 

urbanism, are urmatoarele zone si subzone functionale: 

 

 

CE - ZONA CENTRALA 

 

L - Zona pentru locuinte P, P+1, P+2 

subzone:  

LMr - predominant rezidentiala cu cladiri de tip rural;  

LMu - predominant rezidentiala cu cladiri de tip urban;  

LMv - locuinte de vacanta; 

 

IS - Zona pentru institutii publice si servicii de interes general 

ISa - subzona cu constructii administrative 

ISfb - subzona cu constructii financiar bancare 

ISco - subzona cu constructii comerciale 

I Set - subzona cu constructii de cult 

ISc - subzona cu constructii de cultura 

ISi - subzona cu constructii de invatamant. 

ISs - subzona cu constructii de sanatate 

ISt - subzona cu constructii de turism 

ISsp - subzona cu constructii de sport 

IS as - subzona cu constructii de asistenta sociala 
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ID - Zona unitatilor industriale 

A - Zona unitatilor agricole 

SP - Zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protectie 

subzone: 

SPg - subzone parcuri  

SPn - subzona de spatii verzi natural 

SPs - subzona pentru complexae sportive 

SPa - subzona de agrement 

SPp - subzona pentru perdele de protectie inclusiv zona limitrofa suprafetelor de 

apa (maluri) 

GC - Zona de gospodarie comunala 

TE - Zona pentru echipare tehnico-edilitara 

C - Zona pentru cai de comunicatie si constructii aferente 

subzone:  
Cr - subzona cai de comunicajie rutiera;  
Cf - subzona cai de comunicajie feroviare 
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IV. PREVEDERILE LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE DIN 

INTRAVILAN 

6. ContinutuI Regulamentului 

7.1 Prezentul Regulament local de urbanism detaliaza prevederile, pentru 
fiecare zona functionala, stabilita conf. pct. 3.3 si 6.3, grupate in reglementari specifice, pe 
articole si grupate in trei capitole: 

-generalitati 

-utilizare functionala; 

-conditii de amplasare si conformare a constructiilor. 

7.2. Capitolul 1 detaliaza, pe articole: subzonele functionale, functiunea dominanta 
si functiunile complementare. 

7.3. Capitolul 2 detaliaza, pe articole, utilizarea functionala a terenurilor din cadrul 
zonei subzonelor, evidentiind in acest scop: utilizarile permise, utilizarile permise cu 
conditii, interdictiile temporare si interdictiile permanente. 

7.4 Capitolul 3 detaliaza, pe articole, conditiile de amplasare si conformare a 
constructiilor. Acestea sunt reglementari ce privesc posibilitatile de amplasare si realizare a 
constructiilor in parcelele proprii, in corelare cu vecinatatile. S-au desprins astfel 5 grupe de 
conditii de amplasare: 

1. reguli, de amplasare si retrageri minime obligatorii ce privesc: orientarea 

fata de punctele cardinale, amplasarea fata de drumurile publice si fata de caile 

ferate, amplasarea fata de aliniament si amplasarea in interiorul parcelei; 

2. reguli, cu privire la asigurarea acceselor obligatorii care se refera la: 

accesele carosabile si accesele pietonale; 

3. reguli, cu privire la echiparea tehnico-edilitara, realizarea de retele 

tehnico-edilitare, proprietatea publica asupra retelelor; 

4. reguli, cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor, care 

se refera la: parcelare, inaltimea constructiilor, procentul de ocupare a 

terenului; 

5. reguli, cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri. 
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CE - ZONA CENTRALA 

 CAPITOLUL 1  

Generalitati 

Pentru orasul Fierbinti-Targ s-a propus delimitarea  unei zone unei zone centrale de-a 

lungul drumului judetean, in zona Fierbinti-Targ, la intersectia Dj 101 cu Dj 101U conform plansei 

U3. REGLEMENTARI URBANISTICE, ZONIFICARE. In acest perimetru  se afla majoritatea  institutiilor 

si dotarilor de interes public  si a serviciilor din orasul Fierbinti-Targ. Perimetrul stabilit are 

potential pentru captarea altor noi obiective si servicii.  

 

Art. 1 - Subzone functionale: 

-subzona rezidentiala cu cladiri de inaltime mica (P-P+2) de tip urban: LMup1 

-subzona de institutii publice si servicii de interes general: 

             -ISa - administrative 

-ISfb - financiar-bancare 

-ISco - comerciale 

-ISct - cult 

-ISc - cultura 

-ISt - de turism 

-ISi - de invatamant 

-ISs - sanatate 

-ISt - turism 

-ISas - asistenja sociala 

 

                     - subzona de parcuri - SPp 

        -subzona de cai de comunicatie rutiere si amenajari aferente - Ccr  

*) se noteaza  suplimentar cu indicativ p - subzonele propuse. 

Art 2 - Functiunea dominanta a zonei 

- functiunea dominanta a zonei este locuirea, compusa din: locuinte 

individuale cu regim mic de inaltime cu caracter urban si rural; 

- institutii publice si servicii de interes general. 

Art. 3 - Functiuni complementare admise ale zonei 

- institutii servicii publice (administratie, cultura, sport, turism, 

invatamant, sanatate, cult, comert); 

- spajii verzi amenajate; 

- accese pietonale, carosabile, parcaje; 

- mici activitaji economice, cu caracter nepoluant, care nu necesita 

transport mare de marfa sau materii prime si nu prezinta pericole de explozii. 
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CAPITOLUL 2 

Utilizare functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonelor 

 Art 4 - Utilizari premise 

- locuinte individuale cuplate sau insiruite si functiuni complementare acestora in 

regim P-P+2 prin adaugire, completare sau refacerea celor existente, in subzona LMr1 

- constructii necesare functiunilor complementare locuintelor; 

- constructii destinate institutiilor publice si serviciilor; 

- amenajari de zone verzi publice sau private, accese pietonale, carosabile si 

parcaje sau garaje supraterane; 

Utilizarile premise in zona sunt institutiile, serviciile si functiunile complementare acestora. 

Se vor mentine de preferinta actualele utilizari publice ale cladirilor si, in special, acele utilizari care 

pastreaza pana in prezent destinatia initiala a cladirilor. In cazul conversiei si extinderii functiunilor 

din cladirile actuale, precum si in cazul introducerii unor noi functiuni, este necesara dispunerea la 

parterul cladirilor si in curti a acelor functiuni care permit accesul nestingherit al locuitorilor. 

Ponderea dotarilor publice nu va depasi procentul de 60%, raportat la suprafata zonei centrale, 

delimitate ca unitate teritoriala de referinta. 

Se admit conversii functionale compatibile cu caracterul zonei centrale; se impune 

necesitatea de a proteja cladirile corespunzatoare functiunilor publice de interes administrativ, 

cultural, de invatamant, functiuni tertiare, comert, servicii, loisir. Se admite utilizarea pentru 

functiuni atractive pentru comert a curtilor cladirilor si se mentine functia de locuire intr-o 

pondere de minimum 40% din aria construita la sol pe ansamblul zonei centrale respective.  

 

Art 5 - Utilizari permise cu conditii 

Avizarea oricaror constructii sau amenajari in subzonele adiacente amplasamentelor cu 

constructii cu valoare istorica sau ambientala se va face numai cu conditia respectarii 

reglementarilor prevazute de studiile de zone protejate cu valoare locala sau nationala numai cu 

avizul MLPAT si al Ministerului Culturii. 

Se admite transformarea functiunii de locuire intr-o alta functiune, numai in cazul 

mentinerii unei ponderi a acesteia de minimum 40% din aria construita la sol, raportat la zona 

centrala (UTR). Se admite introducerea de spatii destinate alimentatiei publice (restaurante, berarii 

etc) care comercializeaza pentru consum bauturi alcoolice, insa dispuse numai la o distanta de 50 

metri de lacasele de cult si institutiile publice. Se admit extinderi sau reconstructii ale cladirilor 

existente cu conditia ca functiunea sa fie compatibila cu caracterul si prestigiul zonei centrale si sa 

nu constituie vecinatate deranjanta pentru cadrul inconjurator. 

 

 

Art. . Utilizări interzise: 

Se interzice inserarea de functiuni incompatibile cu statutul de zona centrala, introducerea 

de activitati care pot afecta amenajarile corespunzatoare existente, introducerea de activitati 
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productive poluante sau incomode prin traficul generat, realizarea de depozite (en gros, de 

materiale refolosibile, de materiale inflamabile sau toxice), de platforme de colectare a deseurilor. 

Se va actiona cu fermitate fata de incercarile de realizare a unor constructii neautorizate. 

Daca prin solicitarile din cererea de certificate de urbanism apar necesitati care nu se pot 

rezolva prin reglementarile descrise, se vor elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan 

urbanistic zonal)  sau  (PUD)  plan urbanistic de detaliu. 

 
CAPITOLUL 3 

Conditii de amplasare si conformare a constructiilor 

3. 1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 

 

 

Art 6 - Orientarea fata de punctele cardinale 

- orientarea fata de punctele cardinale se face corespunzator 

caracteristicilor fiecarei subzone in parte si conform art. 17 din RGU; 

-  amplasarea constructiilor de locuinte tebuie astfel realizata incat sa 

asigure un minim al duratei de insorire de 1 ora, la solstitiul de iarna, pentru constuctiile 

orientate sud; se va evita amplasarea constructiilor unele fata de altele astfel incat sa se 

umbreasca reciproc sau sa impiedice din interiorul incaperii vizibilitatea; 

- in cazul cladirilor de locuit colective organizate in ansambluri, se va evita 

amplasarea constructiilor pe directia est-vest, iar cand aceasta solutie nu este posibila 

apartamentele se vor rezolva cu dubla orientare; 

- amplasarea constructiilor pentru institutii publice si servicii se va face 

conform anexei 3 la RGU. 

 

 

 

 

Art. 7 - Amplasarea fata de drumurile publice 

- amplasarea fata de drumurile publice se face, in general, pentru toate 

subzonele conform art. 18 din RGU; 
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- se va avea in vedere, la amplasarea constructiilor de orice fel, respectarea 

zonelor de protectie a drumurilor, vezi plansele desenate ale P.U.G.; 

- se interzice in zonele de siguranta si protectie a drumurilor amplasarea de 

constructii care prin amplasare, configuratie sau exploatare impiedica buna desfasurare, 

organizare sau dirijare a traficului pe drumurile publice sau care prezinta riscuri de 

accidente. 

 

Art 8 - Amplasarea fata de aliniament 

- conf. art. 23 din RGU 

- amplasarea fata de aliniament a constructiilor noi se va face prin 

respectarea stricta a celui existent. Cladirile existente, vor impune modul de amplasare fata 

de aliniament pentru extinderi si inlocuiri de constructii uzate fizic sau moral. In cazul in 

care aliniamentul existent este neclar, se recomanda o aliniere a constructiilor la 6 metri 

fata aliniament. 

 

 

Art 9 - Amplasarea in interiorul parcelei 

- conf. art. 24 din RGU 

- amplasarea in interiorul parcelei priveste modul de realizare a constructiilor 

fata de limitele laterale, posterioare ale parcelei precum si fixarea distantelor minime 

necesare interventiilor in caz de incendiu; Se recomanda retrageri de minimum 3 metri fata 

de o limita laterala  si respectarea prevederilor Codului Civil pe cealalta limita laterala 

privind distanta minima in constructii, respectiv Art. 612. Fata de limita posterioara a 

parcelei , minimum 5 metri 

-  pentru asigurarea respectarii normelor de insorire si de prevenire a 

incendiilor intre fatadele cu ferestre ale constructiilor amplasate pe aceeasi parcela este 

recomandata o distanta minima egala cu jumatate din inaltimea cladirii celei mai inalte, dar 

nu mai mica de 3 m. 

 
3. 2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Art 10 - Accese carosabile 

- conf. art. 25 §i anexei 4 din RGU; 

- accesele carosabile pentru institutiile publice si servicii vor fi astfel 

realizate incat sa nu incurce fluenta pe principalele artere de circulatie. 
 
 
Art. 11. Acces pietonal 

- conf. art.26 din RGU. 
- orice constuctie de locuinte sau de institutie publica trebuie sa aiba 

asigurat accesul pietonal. Acesta se asigura prin: 
- trotuare pentru circulatia curenta; 
- alei pietonale cu trasee independente de circulatie carosabila; 
- strazi pietonale rezervate pietonilor in zonele cu caracter istoric, comercial, 

cultural,etc.; 
- pieje pietonale, etc.; 
- se interzice autorizarea construcjtiilor pe terenul pentru care nu sunt 

prevazute accesele pietonale sau servituti de trecere; 
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3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico edilitara 

Art. 12. Racordarea la reteaua tehnico-edilitara 

- conf.ord.27 din RGU 

- noile constructii vor fi prevazute cu o echipare tehnico-edilitara conform 

cu normele in vigoare; 

- autorizarea constructiilor va fi conditionata de posibilitatile de racordare 

la retelele existente. 

 

Art. 13. Realizarea de retele tehnico-edilitare 

- conf. art. 28 din RGU; 

- lucrarile de racordare si bransare care se realizeaza pe terenurile 

proprietate privata de persoanele fizice sau juridice sunt suportate in intregime de 

investitorul sau de beneficiarul interesat; 

- lucrarile de extindere sau marire a capacitatii retelelor edilitare publice 

apartin domeniului public si se administreaza potrivit legii. 

 
Art 14. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare 
-             conf. art.29 din RGU. 

3. 4. Reguli cu privire la forma si dimensiunea terenului si constructiilor 

Art. 15. Parcelare 

- conf. art. 30 din RGU; 

- in zona CE, cu parcelari existente, executate in timp cu respectarea altor 

prevederi privind suprafetele si dimensiunile minime ale parcelelor, autorizarea executarii 

constructiilor noi se va face cu respectarea ordonantei anterioare si a normelor de igiena 

si de protectie impotriva incendiilor; 

- parcelarile executate in zonele protejate se vor face numai cu avizul 

organelor administratiei de stat abilitate, conform legii. 

 

Art. 16. Inaltimea constructiilor 

- conf. art. 31 RGU; 

- stabilirea inaltimii constructiilor se poate face pe baza analizei situatiilor 

distincte, in corelare cu ceilalti parametri care definesc conditiile de construibilitate; 

- se va respecta in general o inaltime medie a cladirilor invecinate si a 

caracterului zonei; 

- pentru subzonele IS orice avize se vor face numai pe baza unor PUD-uri 

sau PUZ-uri aprobate; 

- in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zonele construite 

protejate, inaltimea constructiilor va fi stabilita pe baza unor studii specifice si de 

asemenea pe baza unor PUD-uri sau PUZ-uri  aprobate. 

 

Art.17. Aspectul exterior al constructiilor 

- conf. art. 32 din RGU; 

- autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin aspect 

arhitectural - forma amplasarea golurilor (ferestre, usi, etc.), materiale utilizate, 

invelitoare, paleta cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului este interzisa; 
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- interventiile de natura estetica referitoare la constructiile din zona 

monumentelor istorice se vor face numai pe baza prevederilor art. 9, alin. 1 din RGU. 

 

 

 

 

Art.18. Procentul de ocupare a terenului 

- conf. art. 15 din RGU; 

- constructiile de locuinte amplasate in zona centrala vor avea un procent de 

ocupare a terenului de max.80%; 

- constructiile de institutii publice si servicii vor avea un procent de ocupare 

a terenului (POT) de max.85%; 

- zonele mixte - locuinte + comert vor avea un POT de max. 70%; 

- zonele rezidentiale cu cladiri mai mari de 3 niveluri se vor incadra intr-un 

POT de max.20%; 

- zonele rezidentiale cu cladiri de locuinte P, P+1, P+2 vor avea un POT max. 

de 35%. 

 

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejurimi  

Art. 19. Parcaje 

- conf. art.33 si anexei 5 din RGU; 

Art.20. Spatii verzi 

- conf. art.34 si anexei 6 din RGU; 

- orice interventie in zona verde din zonele protejate istorice va fi supusa 

reglementari lor zonei protejate cu valoare istorica si avizului Ministerului Culturii. 

Art. 21. Imprejmuiri 

- conf. art.35 din RGU; 

- portile se vor deschide spre incinta; 

- aspectul imprejmuirilor nu trebuie sa intre in contadictie cu aspectul 

general al subzonelor; 

NOTA 1: Pentru zonele unde au fost realizate PUZ sau PUD, aprobate prin HCL, vor fi 

preluate reglementarile si precizarile continute in acestea, in plus fata de 

rglementarile si precizarile PUG. Daca prin solicitarile din cererea de certificate de 

urbanism apar necesitati care nu se pot rezolva prin reglementarile descrise, se vor 

elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan urbanistic zonal)  sau  (PUD)  

plan urbanistic de detaliu.  

 

NOTA 2: Avand in vedere existenta unor zone protejate, realizate pe baza Studiului 

Istoric, la eliberarea autorizatiilor de construire se va tine seama de prescriptiile 

specifice, conform UTR Zp1 –Zp5 si Anexele 3 si 4 ale prezentului Regulament Local 

de Urbanism. Pentru toate imobilele amplasate in zonele de protectie delimitate in 
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plansa de Reglementari Urbanistice – Zonificare, se va cere avizul Ministerului 

Culturii si Patrimoniului National. 

 

 

 

 

 

LM - ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+l, P+2 

CAPITOLUL 1 Generalitati 

Functiunea dominanta este locuirea. Zona este compusa din locuinte individuale, 

majoritatea parter.  Functiuni complementare admise: dotari, institutii publice si servicii, 

spatii verzi amenajate, accese pietonale si carosabile, retele tehnico-edilitare si constructii 

aferente. 

 

Art 1 - Subzone functionale 

- subzona rezidentiala cu cladiri de de tip urban: LMu 

- subzona rezidentiala cu cladiri de tip rural: LMr 

-              subzona cu cladiri de vacanta: LV 

*) se noteaza suplimentar cu indicativ p - subzonele propuse.  

 

Art. 2 - Functiunea dominanta a zonei 

- functiunea dominanta a zonei este locuirea, compusa din: locuinte 

individuale existente sau propuse, cu regim P-P+2, majoritar parter cu caracter rural sau 

urban. 

 

Art.3 - Functiuni complementare admise ale zonei 

- institutii si servicii publice; 

- spatii verzi amenajate; 

- accese pietonale, carosabile, parcaje; 

 

 

CAPITOLUL 2 

Utilizare functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonelor  
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Art. 4 - Utilizari premise 

- locuinte individuale, cuplate sau insiruite maxim. P+2, in lotizari, in 

subzonele: LMvp2, LMrl,2,3,5, LMrp5, 

- completari, modernizari, refaceri si extinderi in toate subzonele. Acestea 

nu vor depasi inaltimea maxima de P+2; 

- constructii necesare functiunilor complementare locuintelor: afectarea 

unor spatii la parterul locuintelor sau spatii independente pentru comert si servicii 

necesare pentru satisfacerea cerintelor zilnice ale locuilorilor, 
- activitati nepoluante si cu volum mic de transporturi. 

-  

Art. 5 - Utilizari permise cu conditii 

- pentru toate subzonele LM, locuinte individuale functiuni 

complementare cu conditia subordonarii reglementarilor zonelor protejate cu valoare 

istorica; 

- in subzonele LMr si LMup adiacente drumurilor judetene, locuintele 

individuale si functiunile complementare vor fi permise numai cu respectarea zonelor de 

protectie a drumurilor judetene conf. art. 18 din RGU. 

- in subzone Lmr adiacente caii ferate, locuintele individuale functiunile 

complementare vor fi permise numai cu respectarea zonelor de protectie a infrastructurii 

feroviare si conf. art. 20 din RGU. 

Art. 6 - Interdictii temporare 

- se interzice temporar, constructia de locuinte si functiuni complementare 

in subzonele LMvp2, pana la elaborarea unor PUD-uri, respectiv PUZ-uri. Interdictia este 

valabila un an de la aprobarea Planului Urbanistic General. 

Art 7 - Interdictii permanante 

- pentru zone limitrofe cursurilor de apa pe o latime de 5,0 m. 

- functiuni comerciale si servicii profesionale care genereaza un trafic 

important de persoane si marfuri, produc poluare si au program prelungit dupa ora 22.00; 

activitati productive poluante sau cu risc tehnologic; activitati incomode prin depozitare si 

productie, prin deseurile produse sau prin programul activitatilor; depozitarea spre 

vanzare a unor mari cantitati de substante inflamabile sau toxice; autobaze sau statii de 

intretinere auto; lucrari de terasament care pot sa afecteze amenajarile din spatiile publice 

si constructiile de pe parcelele adiacente, sau care implica disfunctionalitati in evacuarea si 

colectarea apelor meteorice. 

 

 

 



REGULAMENT  LOCAL DE URBANISM                                                                                         .                                              

Plan Urbanistic General,  oras  Fierbinti-Targ 
 

 

___________________________________SC XLINE ATELIER DE ARHITECTURA SRL              20 

 

CAPITOLUL 3 

Conditii de amplasare si conformare a constructiilor 

- conditile de amplasare sunt in general conforme cu articolele 

corespunzatoare din RGU.  

3. 1 - Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 

Art 8 - Orientarea fata de punctele cardinale 

- conform art. 17 din RGU si anexei 3 la acelasi Regulament. Orie tarea fată 
de punctele cardinale - conform art. 17 din Regulamentul General de Urbanism (RGU) SI 
ANEXA  HG / . î  vederea î depli irii o di iilor de î sorire, ilu i at atural, 
o fort psihologi , pre u  si a u or o di ii spe ifi e legate de fu iu ile pe are le 

adăposteste lădirea se vor respe ta prevederile o ti ute î  Legea r. /  privi d 
alitatea î  o stru tii; Nor ele de igie ă adoptate u Ordi ul M“ r. / ; C - 

Nor ativ pe tru proie tarea si exe utarea Lu rărilor de izola ii ter i e la lădiri; “TAS 
6221 – iluminatul natural al incaperilor, STAS 6445/1 – calculul aportului de caldura.  

- Se recomanda evitarea orientarii spre Nord a dormitoarelor. Orientarea 
fata de punctele cardinale se va face conform anexa 3, HG 525/1996.In vederea indeplinirii 
conditiilor de insorire, iluminat natural, confort psihologic precum si a unor conditii 
specifice legate de functiunile pe care le adaposteste cladirea se vor respecta prevederile 
normelor si normativelor in vigoare. 

Art 9 - Amplasarea fata de drumurile publice 

- conform art. 18 din RGU; 

- se va avea in vedere, la amplasarea constructiilor de orice fel, respectarea 

zonelor de protectie a drumurilor, vezi plansele desenate ale P.U.G.; 

- se interzice in zonele de siguranta si protectie a drumurilor amplasarea de 

constructii care prin amplasare, configuratie sau exploatare impiedica buna desfasurare, 

organizare sau dirijare a traficului pe drumurile publice sau care prezinta riscuri de 

accidente. 
 

Art 10 - Amplasarea fata de aliniament 

- conf.art.23 din RGU 

- amplasarea fata de aliniament a constructiilor noi se va face prin 

respectarea stricta a celui existent. Cladirile existente, vor impune modul de amplasare fata 

de aliniament pentru extinderi si inlocuiri de constructii uzate fizic sau moral. In cazul in 

care aliniamentul existent este neclar, se recomanda o aliniere a constructiilor la 6 metri 

fata aliniament. 

 

Art 11 - Amplasarea in interiorul parcelei 

- conf. art.24 din RGU si conform Codului Civil. 
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-           amplasarea in interiorul parcelei priveste modul de realizare a constructiilor 

fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei precum si fixarea distantelor minime 

necesare interventiilor in caz de incendiu; 

Amplasarea în interiorul parcelei conform art. 24 din RGU, cu respectarea 

dista telor i i e o ligatorii fată de li itele laterale si posterioare ale par elei si a 
dista tei i i e e esare i terve iei î  az de i e diu, asigurarea or elor de î sorire 
si iluminat natural, asigurarea protectiei împotriva zgomotelor si a noxelor.  

Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor - in 

situatia in care parcela aferenta cladirii respective se invecineaza cu parcela unei 

constructii avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta parcela vecina este 

dispusa o cladire cu ferestre pe latura dinspre limita de proprietate, noua cladire se va alipi 

calcanului respectiv, iar fata de limita opusa a parcelei se va retrage obligatoriu la o 

distanta egala cu jumatate din inaltime, dar nu mai putin de 3 m.  

Cladirile se vor retrage fata de limita posterioara cu o distanta egala cu jumatate 

din inaltimea cladirii, masurata la cornisa, dar nu mai putin de 5 m.  

In cazul in care pe una dintre limitele laterale ale parcelei exista calcanul unei 

constructii invecinate, noua cladire se va lipi la acest calcan pe o lungime de maximum 15 

m de la aliniament, iar fata de limita opusa a parcelei se va retrage la o distanta egala cu 

jumatate din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 3 m.  

In cazul in care parcela se invecineaza cu cladiri retrase fata de limitele laterale ale 

parcelei, noua cladire se va retrage obligatoriu fata de o limitea laterala a parcelei la o 

distanta egala cu jumatate din inaltime dar nu mai putin de 3 m iar fata de cealalta limita 

laterala de proprietate va respecta prevederile Codului Civil privind distanta minima in  

constructii, respectiv Art. 612. – Ori e o stru tii, lu rari sau pla tatii se pot fa e de atre 
proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 de cm fata de linia 

de hotar, daca nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel 

incat sa nu se aduca atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la 

distanta minima se poate face prin acordul partilor exprimat printr-un inscris autentic. .  

 

Se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta este si limita care separa 

orice alta functiune de o parcela rezervata functiunilor publice sau unei biserici; se admite 

numai realizarea cu o retragere fata de limitele parcelei egala cu jumatate din inaltimea la 

cornisa, dar nu mai putin de 4,5 m.  

 

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela Cladirile izolate de pe 

aceeasi parcela vor respecta intre ele distante egale cu jumatate din inaltimea la cornisa a 

celei mai inalte dintre ele. Distanta se poate reduce la ¼ din inaltime numai in cazul in care 

fatadele prezinta calane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi fie de locuit, 

fie pentru alte activitati ce necesita lumina naturala.  

 

Circulatii si accese: Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces 

carosabil de minimum 3 m dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de 

trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate. In toate cazurile este obligatorie 
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asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultati de deplasare. In 

situatiile in care parterul unei cladiri de locuit se transforma si devine destinat altei 

functiuni, accesul publicului in cladire se va face prin noi accese deschise pe fatada, 

modificand arhitectura; in cazul in care curtea nu este accesibila publicului, se va prevedea 

un grilaj de separare la limita spre curte care va lasa vizibil aspectul curtii interioare.  

Stationarea autovehiculelor stationarea vehiculelor se admite numai in interiorul 

parcelei, deci in afara circulatiilor publice. In cazul in care nu exista spatiu suficient pentru 

asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale 

amenajarea unui parcaj propriu sau in cooperare ori concesionarea locurilor necesare; 

aceste parcaje se vor situa la distanta de maximum 250 m. 

 

3. 2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

 Art 12 - Accese carosabile 

-  conf. art.25 si anexei 4 din RGU si a anexei 4 a aceluiasi Regulament. Pentru 
toate par elele se vor asigura a ese la dru urile pu li e dire t sau pri  servitute, are să 
per ită a esul ijloa elor de i terve tie pe tru sti gerea i e diilor. Ori e a es la 
dru urile pu li e se va fa e î  asa fel î ât să u afe teze flue ta traficului si cu avizul 
organelor publice specializate. 

 
Art 13 - Acces pietonal 
-            conf. art.26 din RGU 

 

3. 3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 

Art. 14. -  Racordarea la reteaua tehnico-edilitara existenta 
- conf.ord.27 din RGU 

- I  o e tul de fata este realizata ali e tarea e tralizata u apă a lo alitătii i   proportie 
de %, se va asigura ra ordarea  o stru iilor la retelele respe tive. 
- I  o e tul de fata este realizata reteaua de a alizare a lo alitătii in  proportie de 70%, 

se va asigura ra ordarea  o stru iilor la retelele respe tive. 
- Retaua de gaze este inexistenta. 

 
 
Art. 15 - Realizarea de retele tehnico-edilitare 
- conf.art.28 din RGU; 

Pentru ca localitatea u dispu e i  tot i travila ul orasului de re ele pu li e 
de apă si a alizare, pâ ă la realizarea a estora, autorizarea o stru tiilor se va fa e 
î  ur ătoarele o di ii: 

-Realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte 

normele sanitare si de protectie a mediului, precum si prevederile Codului Civil (art. 

610). 

-In momentul realizarii retelei de canalizare publice a localitatii, beneficiarul 

constructiei, indiferent de destinatia acesteia, se obliga sa o racordeze la noua retea, 

portivit regulilor impuse de consiliul local.   
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Lu rările de ra ordare si ra sare la re eaua edilitară pu li ă se suportă î  
întregime de investitor sau beneficiar. 

 

Art. 16 - Proprietatea publica asupra retelelor edilitare 

-           conf. art. 29 din RGU. Re elele de ali e tare u e ergie ele tri a, gaze, 
tele o u i a ii, fa  parte di  siste ul a io al si su t proprietate pu li ă a 
statului, da ă legea u dispu e altfel. 
Re elele de apă, a alizare, ali e tare u e ergie ter i ă, alături de drumuri si alte 

utilitâti aflate în serviciul public sunt proprietate pu li ă a orasului, da ă legea u dispu e 
altfel. 

3. 4. Reguli cu privire la forma si dimensiunea terenului si constructiilor 

Art 17 – Parcelare 

-  conf. art.30 din RGU; 

Loturile e vor al ătui par elările î  zo ele propuse pe tru exti dere vor respe ta, 
u ulativ, ur ătoarele o di ii: 

-Fro t la strada de i i . ,   pe tru lădiri î şiruite si de i i u  ,   
pe tru lădiri izolate sau uplate; 

-“uprafa a i i ă a par elei tie ,  p pe tru lădiri î şiruite si de i i u  
200,0 mp pentru cele cuplate sau izolate; 

-Adâ i ea par elei ai are sau el pu i  egală u lă i ea. 
 

Art 18 - Inaltimea constructiilor 

- conf. art. 31 RGU; 

- constructiile se vor supune prescriptiilor de inaltime specifice zonei iar cele 

aflate in  zonele de protectie, vor tine cont de prescriptiile specifice zonelor construite 

protejate. 

Art 19 - Aspectul exterior al constructiilor 

conf. art.32 din RGU;  

Este i terzisă autorizarea o stru iilor si a a e ajărilor care prin aspect arhitectural - 

o for are si a plasarea golurilor  ferestre, usi et . , ateriale utilizate, î velitoare, paletă 
ro ati ă et . - depre iază valoarea peisajului. Orice interventie asupra fatadelor existente, ca si 

modul de realizare al fatadelor unor completari sau extinderi, necesita un studiu de specialitate, 

avizat conform legii. Se vor evita interventiile cu materiale de proasta calitate, sau acele intreventii 

arhitecturale care altereaza spiritul locului. Relieful fatadelor va tine seama la nivelul parterului de 

interdictia de dispunere a treptelor, bancilor sau a altor elemente, cu urmatoarele exceptii: fata de 

planul fatadei situat pe aliniament, in cazul trotuarelor depeste 3 m, se admit rezalitari de maxim 

0,30 m [ancadramente, pilastri, socluri, burlane, jardiniere etc]; fata de planul fatadei situat pe 

aliniament, in cazul trotuarelor de1,5 – 3 m se admit rezalitari de maximum 0,16 m 

(ancadramente, pilastri, socluri, burlane, jardiniere etc) fata de planul fatadei situat pe aliniament ; 
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in cazul trotuarelor sub 1,5 m nu se admit nici un fel de rezalitari. Balcoanele deschise sau inchise 

vor putea depasi aliniamentul cu maximum 1 m, vor fi retrase de la limita cladirilor adiacente cu 

minimum 2 m si vor avea partea inferioara a consolelor la o distanta de minimum 3 m peste cota 

trotuarului. Acoperisurile vor fi realizate din tigla, tabla, si vor fi prevazute cu opritori de zapada. 

Lucarnele vor respecta configuratia traditionala. Se interzic imitatii stilistice straine de spiritul 

locului, precum si utilizarea unor materiale si culori stridente. 

Spatii libere si spatii plantate:  Suprafetele libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate 

ca gradini de fatada. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi 

plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. 

Imprejmuiri : Parcelele vor fi imprejmuite intr-o maniera care sa nu altereze imaginea 

existenta, prin materialele, coloristica si dimensiunile propuse. 
 

Art 20 – Procentul de ocupare a terenului, indici urbanistici 

-             conf. art. 15 din RGU si anexa 2 din HG 525/1996. Coeficientul de utilzare a 

tere ului expri ă raportul di tre suprafe ele î su ate ale tuturor ivelurilor existe te suprafa a 
desfăşurată  si suprafa a tere ului o siderat. I  fu ie de î ăl i ea lădirilor e se vor realiza si 
de suprafa a loturilor, pri  aso ierea POT si CUT se poate o trola de sitatea î tr-o SUBZONA sau 

)ONA fu io ală. 

 

 

POT maxim pentru loturile de 300 mp: 

- 30% pentru constructii parter  

- 27% pentru constructii P+l  

- 25 % pentru constructii P+2 

 

 CUT maxim pentru loturi de 300 mp: 

- 0,3 mp Adc/mp teren pentru constructii parter 

- 0,4 – 0,5 mp Adc/mp teren pentru constructii parter si mansarda 

- 0,54 – 0,6 mp Adc/mp teren pentru constructii P+1 

- 0,75 mp Adc/mp teren pentru constructii P+2 

 

POT maxim pentru loturile de 600 mp: 

- 25% pentru constructii parter  

- 22% pentru constructii P+l  

- 20 % pentru constructii P+2 

 

 CUT maxim pentru loturi de 600 mp: 

- 0,25 mp Adc/mp teren pentru constructii parter 
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- 0,44 mp Adc/mp teren pentru constructii P+1 

- 0,60 mp Adc/mp teren pentru constructii  P+2 

 

 POT maxim pentru loturile de 1000 mp:  

-20 % pentru constructii parter 

- 18 % pentru constructiiP+1 

- 16 % pentru constructii P+2 

 

CUT maxim pentru loturi de 1000 mp: 

- 0,2 mp Adc/mp teren pentru constructii parter 

- 0,36 – 0.4 mp Adc/mp teren pentru constructii P+1 

- 0,5 – 0.55 mp Adc/mp teren pentru constructii  P+2 

 

3. 5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejurimi 

Art 21 – Parcaje 

-  conf. art.33 si anexei 5 din RGU; 

Art 22 - Spatii verzi 
- conf. art.34 din RGU; 

Art. 23 – Imprejmuiri 
- conf. art.35 din RGU; Se vor respecta de asemenea anexele 5 si 6 ale HG 
525/1996. 

NOTA 1: Pentru zonele unde au fost realizate PUZ sau PUD, aprobate prin HCL, vor fi 

preluate reglementarile si precizarile continute in acestea, in plus fata de 

rglementarile si precizarile PUG. Daca prin solicitarile din cererea de certificate de 

urbanism apar necesitati care nu se pot rezolva prin reglementarile descrise, se vor 

elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan urbanistic zonal)  sau  (PUD)  

plan urbanistic de detaliu.  

 

NOTA 2: Avand in vedere existenta unor zone protejate, realizate pe baza Studiului 

Istoric, la eliberarea autorizatiilor de construire se va tine seama de prescriptiile 

specifice, conform UTR Zp1 –Zp5 si Anexele 3 si 4 ale prezentului Regulament Local 

de Urbanism. Pentru toate imobilele amplasate in zonele de protectie delimitate in 

plansa de Reglementari Urbanistice – Zonificare, se va cere avizul Ministerului 

Culturii si Patrimoniului National. 
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IS  - ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL 

CAPITOLUL 1 

Generalitati 

Functiunea dominanta a zonei este data de institutii publice si servicii. 

Functiunile complementare admise zonei sunt locuirea, activitati nepoluante, spatii 

verzi amenajare, accese pietonale si carosabile, retele tehnico-edilitare. 

 

Art 1 - Subzone functionale: 

- ISa - subzona cu constructii administrative 

- ISfb - subzona cu constructii financiar-bancare 

- ISca - subzona cu constructii comerciale 

- ISct - subzona cu constructii de cult 

- Isc - subzona cu constructii de cultura 

- ISi - subzona cu constructii de invajamant 

- ISs - subzona cu constructii pentru sanatate 

- ISt - subzona cu constructii de turism 

- ISsp - subzona cu constructii pentru sport si amenajari sportive si de 

agreement 

 -           ISas - subzona cu constructii de asistenta sociala. 

 

*) se noteaza suplimentar cu indicativ p - subzonele propuse. 

Art. 2 - Functiunea dominanta a zonei 

-         functiunea dominanta a zonei sunt institutii publice servicii. Aceasta functiune 

se compune din constructii administrative, financiar-bancare, de invatamant, cultura, 

sanatate, culte, turism, sport, comerciale. 

Art. 3 - Functiuni complementare admise de zone 
- locuirea. 

CAPITOLUL 2 

Utilizare functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei 

Art. 4 - Utilizari premise 

- unitati administrative 

- unitati financiar-bancare 

- unitati de cultura 

- unitati de invatamant 

- unitati sanitare 

- unitati de asistenta sociala 

- unitati de cult 
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- unitati de turism si agreement 

- unitati comerciale si de alimentatie publica 

- unitati pentru servicii (toate categoriile profesionale, sociale, personale) 

- sunt permise modificari, renovari sau completari prin inlocuirea 

constructiilor vechi de locuinte P, P+l su P+2 care au la parter IS; 

- se recomanda avizarea cu preponderenta a ISc, ISa, ISfb si ISco in zona 

centrala CE; 

- sunt permise extinderi, constructii noi in parcelele proprii in toate 

subzonele. 

Se vor mentine de preferinta actualele utilizari publice ale cladirilor si, in special, 

acele utilizari care pastreaza pana in prezent destinatia initiala a cladirilor. In cazul 

conversiei si extinderii functiunilor din cladirile actuale, precum si in cazul introducerii unor 

noi functiuni, este necesara dispunerea la parterul cladirilor si in curti a acelor functiuni 

care permit accesul nestingherit al locuitorilor. 

Art. 5 - Utilizari permise cu conditii 

- pentru IS care intra in zona de protectie a monumentelor istorice cu avizul 

prealabil al Ministerului Culturii si MLPAT. 

Se admit conversii functionale compatibile cu caracterul zonei centrale; se impune 

necesitatea de a proteja cladirile corespunzatoare functiunilor publice de interes 

administrativ, cultural, de invatamant, functiuni tertiare, comert, servicii, loisir. Se admite 

utilizarea pentru functiuni atractive pentru comert a curtilor cladirilor si se mentine functia 

de locuire intr-o pondere de minimum 40% din aria construita la sol pe ansamblul zonei  

respective. 

Utilizari admise cu conditionari – Se admite transformarea functiunii de locuire 

intr-o alta functiune, numai in cazul mentinerii unei ponderi a acesteia de minimum 40% 

din aria construita la sol, raportat la zona (UTR). Se admite introducerea de spatii destinate 

alimentatiei publice (restaurante, berarii etc.) care comercializeaza pentru consum bauturi 

alcoolice, insa dispuse numai la o distanta de 50 metri de lacasele de cult si institutiile 

publice. Se admit extinderi sau reconstructii ale cladirilor existente cu conditia ca 

functiunea sa fie compatibila cu caracterul si prestigiul zonei  si sa nu constituie vecinatate 

deranjanta pentru cadrul inconjurator. 

  

Art. 6 - Interdictii temporare 

a) orice constructie de IS in zona CE pana la intocmirea unui PUZ de zona 

centrala sau PUD pentru cele situate in afara; 

b) in subzonele ISpl, pana la intocmirea unor PUD-uri pentru zonele 

respective. 

Art. 7 - Interdictii permanente 

- nu se vor permite constuctii de unitati poluante, producatoare de noxe, 

care genereaza trafic intens sau care prezinta riscuri tehnologice 

- se interzice amplasarea de chioscuri (constructii provizorii) pe domeniul 

public. 
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Utilizari interzise – se interzice inserarea de functiuni incompatibile cu statutul de 

zona centrala, introducerea de activitati care pot afecta amenajarile corespunzatoare 

existente, introducerea de activitati productive poluante sau incomode prin traficul 

generat, realizarea de depozite (en gros, de materiale refolosibile, de materiale inflamabile 

sau toxice), de platforme de colectare a deseurilor. 

 

CAPITOLUL 3 

Conditii de amplasare si conformare a construcjiilor 

3. 1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 

Art 8 - Orientarea fata de punctele cardinale 

- orientarea fata de punctele cardinale se face corespunzator functiunilor 

normelor tehnice caracteristice fiecarei unitati in parte - vezi anexa 3 si art. 17 din RGU; 

La a plasarea o stru iilor se va ur ări a pri  orie tarea a estora fată de 
punctele cardinale sa se respecte prevederile normelor sanitare si tehnice, în ceea ce 

priveşte: 

-asigurarea însoririi; 

-asigurarea iluminatului natural; 

-asigurarea unor cerinte specifice legate de functiunea cladirii, la alegerea 

amplasamentului si stabilirea conditiilor de construire (retrageri si orientari pentru lacase 

de cult, terenuri de sport, constructii pentru invatamant si sanatate.) 

 

 

Art 9 - Amplasarea fata de drumurile publice 

- conf. art. 18 din RGU; 

- se va avea in vedere, la amplasarea constructiilor de orice fel, respectarea 

zonelor de protectie a drumurilor, vezi plansele desenate ale P.U.G.; 

- orice constructii care prin amplasare, configuratie sau exploatare 

impieteaza asupra bunei desfasurari, organizari si dirijari a traficului de pe drumurile 

publice sau care prezinta riscuri de accidente vor fi interzise in zonele de siguranta si 

protectie a drumurilor. In acest sens se interzice amplasarea in zona drumurilor a 

panourilor independente de reclama publicitara. 

 

Art 10 - Amplasarea fata de cai ferate din administratia SNCFR 

- conf.art. 20 din RGU; 
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- lucrarile si constructiile de interes public din zona de protectie a 

infrastructurii feroviare (fasia de teren, indiferent de proprietar, cu latimea de 100 m 

masurata de la limita zonei cadastrale CFR, situata pe o parte si alta a caii ferate), se vor 

face numai cu avizul Ministerului Transporturilor si al SNCFR. 

Art 11 - Amplasarea fata de aliniament 

Conf.art. 2 3 din RGU; tre uie să respe te: 
  -dista tele i i e e esare i terve iilor î  az de i e diu. 
 -distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale 

parcelei, conform Codului Civil. 

Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor – trebuie 

sa respecte distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei 

[conform Codului Civil], precum si distantele minime necesare interventiile in caz de 

incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri. 

In situatia in care parcela aferenta cladirii respective se invecineaza cu parcela unei 

constructii avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta parcela vecina este 

dispusa o cladire cu ferestre pe latura dinspre limita de proprietate, noua cladire se va alipi 

calcanului respectiv, iar fata de limita opusa a parcelei se va retrage obligatoriu la o 

distanta egala cu jumatate din inaltime, dar nu mai putin de 3 m. Cladirile se vor retrage 

fata de limita posterioara cu o distanta egala cu jumatate din inaltimea cladirii, masurata 

la cornisa, dar nu mai putin de 5 m. In cazul in care pe una dintre limitele laterale ale 

parcelei exista calcanul unei constructii invecinate, noua cladire se va lipi la acest calcan pe 

o lungime de maximum 15 m de la aliniament, iar fata de limita opusa a parcelei se va 

retrage la o distanta egala cu jumatate din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 3 m.  

In cazul in care parcela se invecineaza cu cladiri retrase fata de limitele laterale ale 

parcelei, noua cladire se va retrage obligatoriu fata de o limitea laterala a parcelei la o 

distanta egala cu jumatate din inaltime dar nu mai putin de 3 m iar fata de cealalta limita 

laterala de proprietate va respecta prevederile Codului Civil.  

 

Se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta este si limita care separa 

orice alta functiune de o parcela rezervata functiunilor publice sau unei biserici; se admite 

numai realizarea cu o retragere fata de limitele parcelei egala cu jumatate din inaltimea la 

cornisa, dar nu mai putin de 4,5 m. 

Distanta dintre cladirea unei biserici si limitele laterale ale parcelei, precum si de 

cea posterioara, este de minimum 10 m. 

Cladirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel putin jumatate 

din inaltimea cladirii masurate la cornisa, dar nu mai putin de 5 m. In cazul fronturilor 

discontinue este obligatorie alipirea calcanului cladirii situate pe limita de proprietate si 

retragerea fata de cealalta limita de proprietate cu jumatate din inaltime, dar nu mai putin 

de 3 m; retragerea fata de limita posterioara va fi egala cu jumatate din inaltime dar nu 

mai putin de 5 m. In cazul regimului de construire izolat, distanta fata de limitele laterale 

ale parcelei va fi egala cu cel putin jumatate din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 3 m; 

retragera fata de limita posterioara va fi egala cu jumatate din inaltimea cladirii, dar nu 

mai putin de 5 m.   

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela. Cladirile izolate de pe 

aceeasi parcela vor respecta intre ele distante egale cu jumatate din inaltimea la cornisa a 

celei mai inalte dintre ele. Distanta se poate reduce la ¼ din inaltime numai in cazul in care 
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fatadele prezinta calane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi fie de locuit, 

fie pentru alte activitati ce necesita lumina naturala. 

Se va asigura rezolvarea unor cerinte specifice legate de  functiunea cladirii, la 

alegerea amplasamentului si stabilirea conditiilor de construire : retrageri si orientari 

pentru lacasuri de cult , constructii pentru invatamant si sanatate. 

 

- pentru subzonele LM si din zona CE se recomanda urmatoarele: 

constructiile cu functiune de institutii publice si servicii vor fi amplasate la aliniamentul 

existent cu exceptia unor motivatii de ordin estetic si functional, bine justificate cand pot fi 

si retrase de la aliniament. 

Art 12 - Amplasarea in interiorul parcelei 

- conf. art. 24 din RGU 

- in functie de marimea parcelei, pe suprafata acestuia pot fi amplasate una 

sau mai multe constructii principale si constructii anexe. Pozitia lor pe suprafata parcelei 

este conditionata de regimul de aliniere fata de drumurile si spatiile publice si de alinierile 

impuse fata de limitele laterale si limita posterioara a acestuia. 

- distanta minima admisa de Codul Civil intre fatade cu ferestre si balcoane si 

limita proprietatii, ingradita sau nu este de 2.00 m. 

-      pentru asigurarea respectarii normelor de insorire si de prevenire a incendiilor, 

intre fatadele cu ferestre ale constructiilor amplasate pe aceeasi parcela este recomandata 

o distanta minima egala cu jumatate din inaltimea cladirii celei mai inalte, dar nu mai mica 

de 3 m. 

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Art 13 - Accese carosabile 

- conf. art.25 si anexei 4 din RGU; 

- pentru toate categoriile de constuctii si amenajari se vor asigura accese 

pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu; 

- in cazul constructiilor ce formeaza curti interioare, asigurarea accesului 

vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o Iatime minima de 3 m si o inaltime de 

3,5 m. 

- accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstuctionate prin mobilier 

urban trebuie sa fie pastrate libere in permanent; 

- se interzice autorizarea constructilor la care nu sunt asigurate accesele 

carosabile corespunzatoare. 

Circulatii si accese: Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces 

carosabil de minimum 3 m dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de 

trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate. In toate cazurile este obligatorie 

asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu dificultati de deplasare. In 

situatiile in care parterul unei cladiri de locuit se transforma si devine destinatia altei 

functiuni, accesul publicului in cladire se va face prin noi accese deschise pe fatada, 

modificand arhitectura; in cazul in care curtea nu este accesibila publicului, se va prevedea 

un grilaj de separare la limita spre curte care va lasa vizibil aspectul curtii interioare. In 

mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor 

prevazute mai sus. Accesele pietonale vor fi dimensionate potrivit importantei si 
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destinatiei constructiei; vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu 

handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

Stationarea autovehiculelor:  stationarea vehiculelor se va face numai in interiorul 

parcelei, deci in afara circulatiilor publice. In cazul in care nu exista spatiu suficient pentru 

asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale 

amenajarea unui parcaj propriu sau in cooperare ori concesionarea locurilor necesare; 

aceste parcaje se vor situa la distanta de maximum 250 m. Suprafetele parcajelor se 

determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiei.  

 

Art. 14 - Acces pietonal 

- conf. art.26 din RGU 

- nu se vor autoriza constructii de institutii publice si servicii decat daca au 

asigurat accesui pietonal potrivit importantei si distantei constructiei; 

- se pot institui servituti de trecere pentru terenurile care nu au nici un acces 

la calea publica. 

 

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 

 

Art. 15 - Racordarea la reteaua tehnico-edilitara 

- conf.ord. 27 din RGU 

- toate constructiile vor trebui sa fie prevazute cu o echipare 

tehnico-ediiitara; 

- autorizarea constructiilor de institutii publice si servicii va fi conditionat de 

posibilitatile de racordare la retelele edilitare existente. 

 

Art. 16 - Realizarea de retele tehnico-edilitare 

- conf.art. 28 din RGU; 

- lucrarile de racordare si bransare care se realizeaza pe terenurile 

proprietate privata de persoanele fizice sau juridice sunt suportate in intregime de 

investitorul sau de beneficiarul interesat; 

- lucrarile de extindere sau marire a capacitatii retelelor edilitare publice 

apartin domeniului public se administreaza potrivit legii. 

- I  o e tul de fata este realizata ali e tarea e tralizata u apă a 
lo alitătii i   proportie de %, se va asigura ra ordarea  o stru iilor la retelele 
respective. 

- I  o e tul de fata este realizata reteaua de a alizare a lo alitătii i   
proportie de %, se va asigura ra ordarea  o stru iilor la retelele respe tive. 

- Retaua de gaze este inexistenta. 

 

-Realizarea de solu ii de e hipare î  siste  i dividual are sa respecte normele 

sanitare si de protectie a mediului, precum si prevederile Codului Civil (art. 610); 

-I  o e tul realizării re elei de a alizare pu li e a lo alitâtii, e efi iarul 
o stru iei, i difere t de desti atia a esteia, se o ligă să o ra ordeze la oua re ea, 

potrivit regulilor impuse de consiliul local. 
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Art. 17 - Proprietatea publica asupra retelelor edilitare 

- conf. art.29 din RGU. 

- retele de apa, canalizare, alimentare cu energie termica care deservesc 

subzonele IS sunt proprietate publica a comunei; 

- retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii 

sunt proprietate publica a statului. 

 

3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunea terenului si constructiilor 

 

Art. 18. Parcelare 

- conf. art.30 din RGU; 

 

Art. 19. Inaltimea constructiiior 

- conf. art.  31 RGU; 

- autorizarea executarii constructilor se face cu respectarea inaltimii medii a 

cladirilor invecinate si a caracterului zonei; 

- in zonele protejate pastrarea si amenajarea cadrului architectural si 

urbanistic al monumentelor istorice se face prin supravegherea si avizarea tuturor 

schimbarilor care intervin in configurarea constructiilor din zona respectiva, inclusiv 

inaltimea acestora, de catre autoritatile administratiei publice specializate. 

 

Art. 20 - AspectuI exterior al constructiilor 

- conf. art. 32 din RGU; 

- autorizarea executarii constructiilor a amenajarilor care prin aspect 

arhitectural - forma amplasarea golurilor (ferestre, usi, etc.), materiale utilizate, 

invelitoare, paleta cromatica etc. depreciaza valoarea peisajului este interzisa. 

Este i terzisă autorizarea o stru iilor si a a e ajărilor are pri  aspe t 
arhitectural - conformare si amplasarea golurilor ( ferestre, usi etc.), materiale utilizate, 

învelitoare, paletă ro ati ă et . - depre iază valoarea peisajului.  
Este obligatorie elaborarea unui studiu de specialitate, avizat conform legii, pentru 

orice interventie asupra fatadelor existente, precum si pentru orice completari sau 

extinderi. Se vor evita interventiile cu materiale de proasta calitate, sau acele intreventii 

arhitecturale care altereaza spiritul locului. Relieful fatadelor va tine seama la nivelul 

parterului de interdictia de dispunere a treptelor, bancilor sau a altor elemente, cu 

urmatoarele exceptii: fata de planul fatadei situat pe aliniament, in cazul trotuarelor mai 

late de 3 m, se admit rezalitari de maxim 0,30 m [ancadramente, pilastri, socluri, burlane, 

jardiniere etc]; fata de planul fatadei situat pe aliniament, in cazul trotuarelor de 1,5 – 3 m 

se admit rezalitari de maximum 0,15 m [ancadramente, pilastri, socluri, burlane, jardiniere 

etc] fata de planul fatadei situat pe aliniament. In cazul trotuarelor sub 1,5 m nu se admite 

nici un fel de rezalitare. 

 Soclurile vor avea inaltimea de minimum 0,30 m. La nivelul etajelor 

relieful fatadelor nu va depasi 0,30 m. Balcoanele deschise sau inchise vor putea depasi 

aliniamentul cu maximum 1 m, vor fi retrase de la limita cladirilor adiacente cu minimum 2 

m si vor avea partea inferioara a consolelor la o distanta de minimum 3 m peste cota 

trotuarului. Firmele si reclamele vor face obiectul unei avizari speciale privind localizarea, 

dimensiunile si forma acestora. Acoperisurile vor fi realizate din tigla, tabla, si vor fi 

prevazute cu opritori de zapada. Lucarnele vor respecta configuratia traditionala. Se 
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interzic imitatii stilistice straine de spiritul locului, precum si utilizarea unor materiale si 

culori stridente. 

 
 
Art. 21 - Procentul de ocupare a terenului, indici urbanistici 

-             conf. art. 15 si anexei 2, alin.2.2 din RGU. 

Coefi ie tul de utilzare a tere ului expri a raportul di tre suprafe ele î su ate ale 
tuturor    ivelurilor existe te suprafa a desfâsurată  si suprafa a tere ului o siderat, i  
fu ie de î ăl i ea lădirilor e se vor realiza si de suprafa a loturilor, pri  aso ierea POT si 
CUT se poate controla densitatea într-o “Uţ)ONA sau )ONA fu io ală. 

 

POT maxim : pentru loturile de 300mp 

-30 % pentru constructii parter 

-27 % pentru constructii P+1 

-25 % pentru constuctii P+2 

 

 CUT maxim : pentru loturi de 300 mp 

-0,3 mp Adc/mp teren pentru constructii cu parter 

- 0,4 - ,  p Ad / p tere  pe tru o stru tii u parter si a sardă 

- 0,54 - 0,6 mp Adc/mp teren pentru constructii P+1 

- 0,75 mp Adc/mp teren pentru constructii P+2  

 

POT maxim pentru loturile de 600 mp:  

- 25% pentru constructii parter 

-  22% pentru constructii P+l  

- 20 % pentru constructii P+2  

 

CUT maxim pentru loturi de 600 mp: 

-0,25 mp Adc/mp teren pentru constructii parter 

- 0,44 mp Adc/mp teren pentru constructiiP+1 

- 0,60 mp Adc/mp teren pentru constructii P+2  

 

POT maxim pentru loturile de 1000 mp:  

- 20% pentru constructii parter 

- 18% pentru constructii P+l  

- 16 % pentru constructii P+2  

 

CUT maxim pentru loturi de 600 mp: 

- 0,2 mp Adc/mp teren pentru constructii parter 

- 0,36-0.4 mp Adc/mp teren pentru constructiiP+1 

- 0,5-0.55 mp Adc/mp teren pentru constructii P+2  
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3. 5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 

Art. 22 – Parcaje 

- conf. art. 33 si anexei 5 din RGU. In cazul locuintelor, parcarea 
autovehiculelor se va asigura în interiorul incintelor respective 

Art 23 - Spatii verzi 
- conf. art. 34 si anexei 6 din RGU. Realizarea pla ta iilor de ar ori se va fa e 

la o dista tă are să u pu ă î  peri ol o stru tia su  aspe tul sta ilitatii. “uprafetele 
libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada. Spatiile neconstruite 
si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. 

Art 24 – Imprejmuiri 

- conf. art.35 din RGU; 

- se recomanda imprejmuiri transparente, de garduri vii, joase pentru 

punerea in evidenta a constructiilor cu caracter public. 

“e re o a dă î prej uiri tradi io ale, î  a ord u arhite tura ladirilor. Por ile se 
vor des hide spre i i tă. Par elele vor fi i prej uite i tr-o maniera care sa nu altereze 

imaginea existenta, prin materialele, coloristica si dimensiunile propuse. Imprejmuirile vor 

fi transparente  (fara a depasi 2 m inaltime) sau opace (fara a depasi 1,5 m inaltime) si vor 

corespunde acelorasi exigente urbanistice ca si in cazul aspectului exterior al constructiei. 

 

  Daca prin solicitarile din cererea de certificate de urbanism apar necesitati care nu 

se pot rezolva prin reglementarile descrise, se vor elabora studii urbanistice detaliate de tip  

PUZ (plan urbanistic zonal)  sau  (PUD)  plan urbanistic de detaliu.  

NOTA 1: Pentru zonele unde au fost realizate PUZ sau PUD, aprobate prin HCL, vor fi 

preluate reglementarile si precizarile continute in acestea, in plus fata de 

reglementarile si precizarile PUG. Daca prin solicitarile din cererea de certificate de 

urbanism apar necesitati care nu se pot rezolva prin reglementarile descrise, se vor 

elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan urbanistic zonal)  sau  (PUD)  

plan urbanistic de detaliu.  

 

NOTA 2: Avand in vedere existenta unor zone protejate, realizate pe baza Studiului 

Istoric, la eliberarea autorizatiilor de construire se va tine seama de prescriptiile 

specifice, conform UTR Zp1 –Zp5 si Anexele 3 si 4 ale prezentului Regulament Local 

de Urbanism. Pentru toate imobilele amplasate in zonele de protectie delimitate in 

plansa de Reglementari Urbanistice – Zonificare, se va cere avizul Ministerului 

Culturii si Patrimoniului National. 
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ID. ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE 

CAPITOLUL 1 

Generalitati 

Art 1 - Subzone functionale: 

-              subzona unitatilor industriale – ID 

 

*) se noteaza suplimentar cu indicativ p - subzonele propuse. 

Art 2 - Functiunea dominanta a zonei 
- intreprinderi industriale. 

Art 3 - Functiuni complementare admise de zone 

- constructii destinate depozitarii, stocarii, ambalarii si trierii; 

- cai de comunicatie rutiere, feroviare si constructii aferente; 

- constuctii aferente lucrarilor tehnico-edilitare de deservire; 

- servicii compatibile functiunilor zonei. 

 

CAPITOLUL 2 

Utilizare functionala a terenurilor 

Art 4 - Utilizari premise 

- activitati productive industriale. 

Art 5 - Utilizari permise cu conditii 

-  pentru subzonele existente se admit activitati productive industriale cu 

conditia incadrarii si respectarii normelor de protectia mediului privind nivelul admisibil al 

poluarii; 

- pentru subzonele Ip se permit activitati productive industriale si nepoluante. 

Art 6 - Interdictii temporare 

- se interzice temporar, construirea pe o perioada de un an de la aprobarea 

Planului Urbanistic General, in subzona IDp4 care necesita elaborarea si aprobarea unor 

PUD-uri, pe zonele marcate cu hasura; 

 

Utilizări i terzise: realizarea de unitâti productive cu grad ridicat de poluare: in zona 

vor fi interzise amplasarea institutiilor de interes general, in special in situatiile in care 

nivelul poluarii depaseste normele in vigoare. 
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CAPITOLUL 3  
 
Conditii de amplasare si conformare a constructiilor 

3.1 Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 

Art. 7 - Orientarea fata de punctele cardinale 

- orientarea fata de punctele cardinale, pentru toate subzonele, se va realiza, 

prin dispunerea constructiilor in conformitate cu normele tehnice tehnologice specifice 

activitatii industriale ce urmeaza a se desfasura. 

Art. 8 - Amplasarea fata de drumurile publice 

- pentru toate subzonele existente, amplasarea constructiilor de tip 

extindere sau constuctii noi in cadrul incintei proprii, spre DJ se vor evita activitatile care 

prin natura lor au un aspect dezgreabil: depozite de deseuri, combustibili solizi etc. Astfel 

de constructii vor fi retrase de la circulatiile principale si vor fi mascate prin perdele de 

protectie. 

- se va avea in vedere, la amplasarea constructiilor de orice fel, respectarea 

zonelor de protectie a drumurilor, vezi plansele desenate ale P.U.G.; 

- pentru subzonele ID1, ID2,EDp3, ID4, amplasarea fata de drumul public se 

va face la min. 12 m din axul strazii. 

 

Art. 9 - Amplasarea fata de cai ferate din administratia SNCFR 

-     cu respectarea art.20 din RGU. Nu se vor amplasa constructii care sa 

impiedice vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare si nici constructii care prin destinatia 

lor sa constituie factori poluanti sau improprii aspectului estetic catre calea ferata 

(depozite de deseuri, combustibili solizi, material rulant dezafectat, etc.). 

Art. 10 - Amplasarea fata de aliniament 

- unitatile industriale nepoluante amplasate in zonele rezidentiale vor 

respecta distantele minime obligatorii ale zonei respective; 

- pentru toate subzonele, se recomanda sa se asigure coerenta fronturilor 

stradale, prin luarea in considerare a situarii vecinilor imediati si a caracterului general al 

strazii; 

- fata de aliniament, in subzonele industriale nou propuse, se recomanda un 

regim de aliniere retras cu min. 6 m in vederea realizarii unor spatii verzi de protectie spre 

caile de comunicatie. 

Art.11 - Amplasarea in interiorul parcelei 

- pentru subzonele industriale propuse, toate extinderile si constructiile noi 

vor respecta o distanta minima obligatorie fata de limitele laterale ale parcelei, egala cu 

H/2, dar nu mai putin de 4,0 m, in afara cazului in care parcela invecinata este ocupata cu 

locuinte, caz in care distanta minima se majoreaza la 6,0 m - cazul subzonelor; 

- se interzice cuplarea cladirilor de productie cu cladiri de locuit, chiar daca 

acestea prezinta calcane spre parcela unitatii de producjie; 

-       distantele dintre cladirile nealaturate de pe aceiasi parcela trebuie sa fie 

suficiente pentru a permite intretinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a 

incendiilor, precum si eliminarea oricaror inconveniente in utilizarea constructiilor: 
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iluminare naturala, insorire, salubritate, securitate, etc. Distanta minima obligatorie intre 

corpurile distincte de cladiri de pe aceiasi parcela va fi H/2 (jumatate din inaltimea la 

cornisa) dar nu mai putin de 4,00 m. 

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Art. 12 - Accese carosabile 
- toate cladirile trebuie sa aiba in mod obligatoriu asigurat accesul dintr-o 

cale de circulatie publica in conditiile in care sa fie permisa actiunea mijloacelor de 
interventie in caz de incendiu;  

- accesele in sub zona IDp3 se vor rezolva prin documentatiile de circulatie. 
 

Art.13 - Accese pietonale 

-           toate constructiile vor avea asigurate accese pietonale dintr-un drum 

public si posibilitati de conformare dupa caz, a accesului persoanelor cu handicap si care 

folosesc mijloace specifice de deplasare. 

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 

Art. 14. Racordarea la retele tehnico-edilitare existente 

- pentru toate subzonele Ip si I, constructiile noi destinate activitatilor 

productive industriale trebuie sa fie racordate la reteaua publica de distributie a apei 

potabile, de canalizare a apelor menajere si la retelele electrice din zona. Procesele 

tehnologice specifice impun restul echiparii edilitare. 

Art 15 - Realizarea de retele tehnico-edilitare 

- pentru subzonele IDp, extinderea sau marirea capacitajilor retelelor 

tehnico-edilitare publice se realizeaza fie de catre beneficiar (sau de catre investitor) fie 

de prin contracte incheiate cu orasul Fierbinti-Targ iar lucrarile de racordare bransare se 

realizeaza de catre beneficiar (sau investitor). 

- In mome tul de fata este realizata ali e tarea e tralizata u apă a 
lo alitătii i   proportie de %, se va asigura ra ordarea  o stru iilor la retelele 
respective. 

- I  o e tul de fata este realizata reteaua de a alizare a lo alitătii i   
proportie de 70%, se va asigura ra ordarea  o stru iilor la retelele respe tive. 

- Retaua de gaze este inexistenta. 

 

Art 16 - Proprietatea publica asupra retelelor edilitare 

- retele de apa, canalizare, alimentare cu energie termica care deservesc 

activitatile din ID si IDp sunt proprietate publica a orasul Fierbinti-Targ; 

- retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii 

sunt proprietate publica a statului. 

3.4 Reguli cu privire la forma si dimensiunea terenului constructiilor 

Art 17. Inaltimea constructiilor 

- autorizarea constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a 

cladirilor invecinate si a caracterului zonei; 
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- avizarea tuturor schimbarilor care intervin in configuratia constructiilor, 

inclusiv inaltimea acestora, se va face de catre autoritatile administratiei publice 

specializate. 

Art. 18. AspectuI exterior al constructiilor 

- autorizarea in zona IDp a constructiilor care prin aspect arhitectural - 

conformare si amplasarea golurilor (ferestre, usi, etc.), materiale, invelitoare, paleta 

cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului - este interzisa; 

- pentru toate celelalte subzone, constructiile vor avea un aspect 

compatibil cu caracterul zonei. Se va urmari ca noile constructii sa se armonizeze cu 

cladirile invecinate. 

Art.19 - Procentul de ocupare a terenului 

- pentru toate subzonele existente: nu este cazul; 

- pentru toate subzonele IDp - procentul maxim de ocupare a terenului va fi 

studiat prin studii de fezabilitate. 

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si 
imprejmuiri 

Art.20 - Parcaje 

- pentru toate subzonele Ip vor fi prevazute parcaje in functie de specificul 

activitatilor - conf. Anexei 5 la R.G.U.; 
- pentru subzonele existente se vor prevedea parcaje, functie de spatiile disponibile 

in acest scop. 
 

Art 21. Spatii verzi 

- pentru subzonele propuse se vor prevedea spatii verzi si aliniamente cu rol de 

protectie, in functie de categoria constructiilor, dar nu mai mult de 20% din suprafata totala a 

terenului; 

- pentru subzonele existente se vor rezerva de asemenea in limitele 

posibilitatilor, spatii verzi si plantate cu rol de protectie mai ales catre arterele de circulatie 

importante. 

Se va acorda o atentie speciala terenurilor vizibile dintr-o cale de comunicatie publica. 

Acestea vor fi amenajate corespunzator imaginii generale a localitatii. Suprafetele libere din spatiul 

de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu arbori in proportie de minimum 40%, formand pe 

cat posibil o perdea de vegetatie pe tot frontul incintei. Suprafetele libere neocupate cu circulatii, 

parcaje si platforme functionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp. 

 

Art. 24  Imprejmuiri conform art. 35 din RGU si anexelor 5 si 6 din HG 525/1996. 

Nu se re o a dă o struirea la ali ia e t a î prej uirilor opa e, ai î alte de . 
Por ile se vor des hide spre i i tă. 
 

NOTA 1: Pentru zonele unde au fost realizate PUZ sau PUD, aprobate prin HCL, vor fi 

preluate reglementarile si precizarile continute in acestea, in plus fata de 

reglementarile si precizarile PUG. Daca prin solicitarile din cererea de certificate de 
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urbanism apar necesitati care nu se pot rezolva prin reglementarile descrise, se vor 

elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan urbanistic zonal)  sau  (PUD)  

plan urbanistic de detaliu.  

 

NOTA 2: Avand in vedere existenta unor zone protejate, realizate pe baza Studiului 

Istoric, la eliberarea autorizatiilor de construire se va tine seama de prescriptiile 

specifice, conform UTR Zp1 –Zp5 si Anexele 3 si 4 ale prezentului Regulament Local 

de Urbanism. Pentru toate imobilele amplasate in zonele de protectie delimitate in 

plansa de Reglementari Urbanistice – Zonificare, se va cere avizul Ministerului 

Culturii si Patrimoniului National. 

 

 

A ZONA UNITATILOR AGRICOLE 

CAPITOLUL 1 

Generalitati 

Art. 1 - Tipuri de subzone functionale: 

- subzona unitatilor agricole A 

*) se noteaza suplimentar cu indicativ p - subzonele propuse. 

Art. 2 - Functiunea dominanta a zonei 

- intreprinderi economice cu profil agricol. 

Art.3 - Functiuni complementare admise ale zonei 

- constructii destinate depozitarii si stocarii, ambalarii si trierii; 

- cai de comunicajie rutiere, feroviare si constructii aferente; 

- constructii aferente lucrarilor tehnico-edilitare de deservire a subzonei; 

- servicii compatible functiunilor zonei. 

CAPITOLUL 2 

Utilizare functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonelor 

Art. 4 - Utilizari permise 

- activitati productive cu specific agricol; 

- extinderi, renovari si modernizari; 

- activitati agricole productive fara poluarea mediului inconjurator.  

Art.5 - Utilizari permise cu conditii 

- pentru subzonele Ap se vor autoriza numai constructii si lucrari care sa respecte 

zona de protectie a drumului public. Orice constructie se va aviza pe baza unui PUD. 
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Art. 6 - Interdictii temporare 

- nu se vor pemite, temporar, constructii, amenajari sau lucrari in subzona Ap4 

pana la intocmirea si aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal. Se propune intocmirea unor studii 

de fezabilitate din punct de vedere al protectiei mediului. Interdictiile se intind pe o perioada de 

un an de la aprobarea PUG - orasul Fierbinti-Targ. 

 

CAPITOLUL 3 
 
 
Conditii de amplasare conformare a constructiilor 

3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 

Art. 7 - Orientarea fata de punctele cardinale 

- pentru toate zonele si subzonele, oricare va fi conforma cu activitatile ce se 

desfasoara si se va supune normelor tehnice si tehnologice specifice. 

Art. 8 - Amplasarea fata de drumurile publice 

- se va avea in vedere, la amplasarea constructiilor de orice fel, respectarea 

zonelor de protectie a drumurilor, vezi plansele desenate ale P.U.G.; 

- pentru toate zonele A: amplasarea constructiilor se va face cu respectarea fasiei de 

protectie a drumului, specifica zonelor invecinate. 

Art. 9 - Amplasarea fata de aliniament 

- pentru toate subzonele, amplasarea fata de aliniament se va face cu retrageri 

minime cuprinse intre 10 si 30 m fata de aliniamentul existent al subzonelor - pentru activitatile 

nepoluante si conform normelor tehnice specifice - pentru activitati cu un anume grad de poluare. 

Art. 10 - Amplasarea in interiorul parcelelor 

- pentru subzonele Ap amplasarea in interiorul parcelei se va face conform prescript 

iilor tehnice si tehnologice, urmarindu-se o distanta minima obligatorie intre fatadele cu ferestre 

ale constructiilor amplasate pe aceeasi parcela, de jumatate din inaltimea cladirii celei mai inalte, 

dar nu mai mica de 3 m. Aceasta fiind si o masura pentru asigurarea respectarii normelor de  

prevenire a incendiilor. 

3.5  Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Art. 11 - Accese carosabile 

- aceste zone trebuie sa aiba in mod obligatoriu asigurat accesul dintr-o cale de 

circulatie publica in conditiile in care sa fie permisa actiunea mijloacelor de interventie in caz de 

incendiu; 

Art. 12 - Acces pietonal 
- toate subzonele vor avea asigurate accese pietonale dintr-un drum public. 
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3.6  Reguli cu privire la ec hipare a tehnico-edilitara 

Art. 13 - Racordarea la rejeaua tehnico-edilitara 

- pentru toate subzonele A si Ap constructile noi destinate activitatilor productive 

agricole trebuie sa fie racordate la reteaua publica de distribute a apelor menajere si la retelele 

electrice din zona. Procesele tehnologice specifice impun restul echiparii edilitare. 

Art. 14 - Realizarea de retele tehnico-edilitare 

- pentru subzonele Ap extinderea sau marirea capacitatii retelelor tehnico-edilitare 

publice se realizeaza fie de catre beneficiar (sau investitor), fie prin contracte incheiate cu Consiliul 

Local in lucrarile de racordare si bransare, se realizeaza de catre beneficiar (sau investitor). 

Art. 15 - Proprietatea publica asupra retelelor edilitare 

- retele de apa, canalizare, alimentare cu energie termica care deservesc 

activitatile din subzonele A si Ap sunt proprietate publica a orasul Fierbinti-Targ; 

- retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt 

proprietate publica a statului. 
 
 
3.4.  Reguli cu privire la forma si dimensiunea terenului si constructiilor 

Art. 16 - Inaltimea constructiilor 

- inaltimea constructiilor de productie din subzonele A va fi conforma cu normele 

tehnologice specifice; 

Art. 17 - Aspectul exterior al constructiilor 

- aspectul exterior se va conforma pe cat posibil, unor exigenje moderne si va fi 

conform normelor tehnologice specifice. 

Art. 18 - Procentul de ocupare a terenului 
- procentul maxim de ocupare a terenului va fi stabilit prin studii de fezabilitate. 

3. 5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 

Art. 19 – Parcaje 

- pentru toate subzonele Ap vor fi prevazute parcaje funcjie de necsesitati conf. 

Anexei 5 la RGU; 

- pentru subzonele existente se vor prevede subzone functie de spatiile existente si 

de studiile de circulatie efectuate. 

Art. 20. Spatii verzi 

- se vor prevedea spatii verzi de protectie la toate subzonele Ap mai ales atunci cand 

se invecineaza cu zone de locuit; 

- catre toate drumurile publice majore, subzonele A vor trebui sa prezinte o fasie 

verde de protectie. 

Art. 21 – Imprejmuiri 

- se vor executa pentru toate subzonele, imprejmuiri de natura opaca dublate de 

garduri verzi de protectie. Masura exceptata numai pentru terenurile ce inglobeaza constructiile 

pentru birouri si administatie. 
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NOTA 1: Pentru zonele unde au fost realizate PUZ sau PUD, aprobate prin HCL, vor fi 

preluate reglementarile si precizarile continute in acestea, in plus fata de 

reglementarile si precizarile PUG. Daca prin solicitarile din cererea de certificate de 

urbanism apar necesitati care nu se pot rezolva prin reglementarile descrise, se vor 

elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan urbanistic zonal)  sau  (PUD)  

plan urbanistic de detaliu.  

 

NOTA 2: Avand in vedere existenta unor zone protejate, realizate pe baza Studiului 

Istoric, la eliberarea autorizatiilor de construire se va tine seama de prescriptiile 

specifice, conform UTR Zp1 –ZP5 si Anexele 3 si 4 ale prezentului Regulament Local 

de Urbanism. Pentru toate imobilele amplasate in zonele de protectie delimitate in 

plansa de Reglementari Urbanistice – Zonificare, se va cere avizul Ministerului 

Culturii si Patrimoniului National. 

 

P - ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, TURISM,  

PERDELE DE PROTECTTE 

CAPITOLUL 1 

Generalitati 

Functiunea dominanta a zonei este data de amenajari sportive, parcuri, spatii organizate de 
recreere (locuri de joaca pentru copii special amenajate), perdele vegetale de protectie. Functiuni 
complementare ale zonei sunt: institutii publice si servicii nepoluante care completeaza functiunea 
dominanta,  accese pietonale, carosabile, parcaje, retele tehnico-edilitare. 

Art. 1 - Subzone functionale: 

Pg - subzona de parcuri si gradini  

Ps - subzona de complexe sportive  

Pp - subzona de protectie  

Pn - subzona de spatii verzi naturale  

Pa - subzona de agrement 

*) se noteaza suplimentar cu indicativ p - subzonele propuse.  

Art. 2 - Functiunea dominanta a zonei 

- functiunea ecologica (ameliorarea microclimatului, combaterea poluarii aerului); 
- functiunea de agrement si recreere (sportul, distractiile, jocul, odihna in aer liber, 

promenada). 
 

Art. 3 - Functiuni complementare 

- institutii publice sau servicii nepoluante, care ridica nivelul funcjiunii de baza a 

zonei: cultura, educatie, turism, alimentatie publica, comert. 
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CAPITOLUL 2 

Utilizare functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonelor 

Art. 4 - Utilizari premise 

- amenajari de parcuri, gradini publice, squaruri, spatii verzi in subzona Pg; 

- amenajari pentru sport si recreere inclusiv dotarile aferente in subzona Ps; 

- zone de protectie: spre caile de comunicatie rutiere sau feroviare; intre zone 

functionale incompatibile Pp. 

- mentinerea, intretinerea ameliorarea spajiilor verzi naturale, existente in 

intravilan Pn; 

- construcjii si amenajari complementare functiunii dominante Pa. 

Se vor putea realiza amenajari de spatii verzi si functiuni complementare cu acestea, 

amenajari pentru sport, recreere, turism, inclusive dotarile aferente, perdele de protectie intre 

zonele incompatibile functional, mentinerea si intretinerea si ameliorarea spatiilor verzi naturale 

existente. Se admite introducerea de functiuni compatibile cu caracterul zonei de loisir. Vor fi 

inserate functiunile: comert, servicii, loisir si turism. Se vor regulariza oglinzile de apa si vor fi 

agrementate corespunzator. Se admite utilizarea pentru functiuni atractive pentru comert a 

curtilor cladirilor aferente zonei respective si se mentine functia de locuire intr-o pondere de 

minimum 20% din aria construita la sol pe ansamblul zonei respective. Utilizari admise cu 

conditionari – se admite introducerea de spatii destinate alimentatiei publice (restaurante, berarii, 

etc) care comercializeaza pentru consum bauturi alcoolice, insa dispuse numai la o distanta de 50 

metri de lacasele de cult si institutiile publice. Se admit extinderi sau reconstructii ale cladirilor 

existente cu conditia ca functiunea sa fie compatibila cu caracterul si prestigiul zonei de loisir 

centrale si sa nu constituie vecinatate deranjanta pentru cadrul inconjurator.  

 

Art. 5 - Utilizari permise cu conditii 

- pentru subzona Ppp si Ppp - statii de epurare, se vor permite numai plantari de 

pomi tineri in scopul creerii unei zone de protectie. Nici o alta utilizare nu este permisa. 

-            in zona Ps se vor autoriza lucrari de modernizare renovari, precum si extinderi cu 

constructii noi numai pe baza unor PUD-uri aprobate. 

Art. 6 Interdictii definitive 

- se interzice orice interventie in subzonele pentru zone limitrofe cursurilor de 

apa pe o latime de 5,0 m si in zonele scoase din intravilan prin prezentul PUG. 

Utilizări i terzise 

 - Ori e fel de lu rări de exploatare a tere ului are du e la degradarea peisajului, 
dispari ia vegetatiei si poluare vizuală; 

 - Depozitarea de deşeuri. 
 - Se interzice inserarea de functiuni incompatibile cu statutul de zona centrala, 

introducerea de activitati care pot afecta amenajarile corespunzatoare existente, introducerea 

de activitati productive poluante sau incomode prin traficul generat, realizarea de depozite (en 

gros, de materiale refolosibile, de materiale inflamabile sau toxice), de platforme de colectare a 

deseurilor. Sunt interzise constructiile si amenajarile care prin amplasament, volumetrie si 

aspect arhitectural depreciaza valoarea peisajului. 
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CAPITOLUL 3 

Conditii de amplasare si conformare a constructiilor 

3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 

Art. 7 - Orientarea fata de punctele cardinale 

- cf.Anexei la R.G.U. alin.3.7., 3.8, 3.9. 

Art. 8 - Amplasarea fata de drumurile publice 

- se va avea in vedere, la amplasarea constructiilor de orice fel, respectarea 

zonelor de protectie a drumurilor, vezi plansele desenate ale P.U.G.; 

- toate subzonele cu exceptia Pp trebuie sa aiba acces la drumurile publice: 

asigurarea acceselor carosabile si pietonale, precum si a spatiilor de parcare se va face conf. 

Anexei 4 la R.G.U. alin.4.8, 4.9, 4.10. 

ArL 9 - Amplasarea fata de aliniament 

- se va urmari in general inscrierea in aliniamentul pentru zona existenta; 

- pentru utilitatile complementare zonei se recomanda: retrageri de la aliniament 

dictate de specificul activitatilor: sport, agrement, turism, eventual o retragere conditionata si 

de pozitionarea in cadrul localitatii. 

Art. 10 - Amplasarea in intravilanul parcelei 

- pentru subzonele Pa si Ps - amplasarea utilitatilor complementare se va face prin 

respectarea prevederilor Articolului 24 al R.G.U. 
 
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligalorii 

Art. 11 - Accese carosabile 

- toate subzonele cu exceptia subzonei Pp vor avea asigurate accese carosabile si 

pietonale conform prescrippilor Art. 25 fi a Anexei 4 alin.4.8., 4.9, 4.10 din R.G.U. 

Art. 12 - Acces pietonal 

-toate subzonele vor trebui sa fie asigurate cu acces pietonal dintr-un drum public cf.art.26 

al R.G.U. 

 

 
33. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 

Art 13. Racordare a la reteaua tehnico-edilitara 

- toate subzonele propuse cu excetia subzonelor Pp si Pn vor trebui sa fie racordate 

la retelele tehnico-edilitare cf. Art.27 din R.G.U. 

Art 14 - Realizarea de retele tehnico-edilitare 

- realizarea de retele tehnico-edilitare se face pentru toate subzonele Pa, Ps si Pg 

conform Art. 28 din R.G.U. 

-  
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Art. 15 - Proprietatea publica asupra retelelor edilitare 

- retele de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu apa atat cele de deservire 

cat si cele din interiorul subzonelor P sunt proprietate publica a orasul Fierbinti-Targ; 

- retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate 

publica a statului. 

3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunea terenului si constructiilor  

Art.16 - Inaltimea constructiilor 

- toate constructiile pentru utilitati complementare in zonele P propuse vor avea 

inaltimea stabilita prin Planurile Urbanistice de Zona. 

Art. 17 - Aspectul exterior al constructor 

- aspectul exterior al constructor, cu utilitate complementara, prin localizare, 

dimensiuni sau aspect sa nu afecteze situl peisagistic. 

Art 18 - Procentul de ocupare a terenului 

-pentru subzonele Ps si Pa procentul maxim va fi: 

-50 % - pentru construcjii 

-20 % - pentru alei, drumuri si parcaje 

-30 % - pentru spatii verzi 

-pentru celelalte subzone - nu este cazul. 

3. 5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri 

Art. 19 – Parcaje 

- pentru toate subzonele cu exceptia lui Pp vor fi prevazute parcaje functie de 

utilitatile complementare zonei, conf. cu Anexa 5 la RGU alin.5.8, 5.9 si 5.10 si cu prevederile 

Planului Urbanistic de Detaliu corespunzatoare. 

Art 20 – Imprejmuiri 
- se vor realiza conform P.U.D.-urilor din subzonele respective. 
 
 
Daca prin solicitarile din cererea de certificate de urbanism apar necesitati care nu se pot 

rezolva prin reglementarile descrise, se vor elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan 
urbanistic zonal)  sau  (PUD)  plan urbanistic de detaliu. 

 

NOTA 1: Pentru zonele unde au fost realizate PUZ sau PUD, aprobate prin HCL, vor fi 

preluate reglementarile si precizarile continute in acestea, in plus fata de 

reglementarile si precizarile PUG. Daca prin solicitarile din cererea de certificate de 

urbanism apar necesitati care nu se pot rezolva prin reglementarile descrise, se vor 

elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan urbanistic zonal)  sau  (PUD)  

plan urbanistic de detaliu.  

 

NOTA 2: Avand in vedere existenta unor zone protejate, realizate pe baza Studiului 

Istoric, la eliberarea autorizatiilor de construire se va tine seama de prescriptiile 

specifice, conform UTR Zp1 –Zp5 si Anexele 3 si 4 ale prezentului Regulament Local 

de Urbanism. Pentru toate imobilele amplasate in zonele de protectie delimitate in 
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plansa de Reglementari Urbanistice – Zonificare, se va cere avizul Ministerului 

Culturii si Patrimoniului National. 
 
 
 
 
GC - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA 

CAPITOLUL 1  

Generalitati 

Art. 1 - Subzone functionale 

-subzona cu constructii si instalatii necesare bunei gospodariri a localitatii compusa din: 
-subzona de cimitire GCc 

-subzona statiei de epurare GCe 

*) se noteaza suplimentar cu indicativ p - subzonele propuse.  

Art.2 - Functiunea dominanta a zonei 

- functiunea dominanta a zonei este gospodarirea localitatii compusa din: 

- lucrari, amenajari fi constructii pentru cimitire; 

- lucrari de amenajare pentru statia de epurare a apelor uzate menajere. 

Art. 3 - Functiuni complementare admise ale zonei 

- spatii verzi cu caracter de plantatii de protectie; 

- accese pietonale, carosabile, parcaje; 

- depozite de deseuri industriale. 

CAPITOLUL 2 

Utilizare functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonelor 

Art. 4 - Utilizari permise 

- constructii si instalatii necesare bunei gospodariri a localitatii; 

- constructii si lucrari cu caracter funerar, amenajari de alei pietonale, spajii verzi, 

parcaje; 

- construcjii noi sau extinderi pentru instalatiile cu caracter tehnic strict de 

specialitate destinate epurarii apelor uzate menajere. 

- amenajari, lucrari si constructii destinate platformelor pentru gunoiul menajer. 

Acestea fiind lucrari cu caracter strict de specialitate vor fi avizate conform prescriptiilor tehnice in 

vigoare. 

Art 5 - Utilizari permise cu conditii 

- toate constructiile si instalatiile necesare bunei gospodariri a localitatii cu conditia 

respectarii documentatiilor cu caracter normativ fi directiv, precum si a solutiilor si reglementarilor 

produse in proiectele de specialitate pentru statia de epurare, platforma de gunoi etc.; 
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- cimitir, cu conditia realizarii unei perdele de protectie de circa 10 m latime spre 

zonele functionale limitrofe. 

Utilizări per ise u o di ii : toate o stru iile si i stala iile e esare u ei gospodăriri a 
lo alitătii u o di ia respe tării do u e telor u ara ter or ativ si dire tor, pre u  si a 
solu iilor si regle e tărilor propuse pri  studiile de spe ialitate. 

La ole tarea si î depărtarea reziduurilor si prote tia sa itară a solului, se va ti e sea a de 
Nor ele de igie ă apro ate u Ordi ul Mi isterului “ă ătâtii r. / -art. 29-47. 

Autorizarea exe utării o stru iilor î  su zo ele aflate î  i ediata ve i ătate a zo ei GC 
tre uie să ti ă sea a de dista ta i i ă de prote tie sa itară î tre ra pa de gu oi si zo ele 
construite, respectiv 1.000 m. 

Pe tru ă tere ul u per ite asigurarea a estei dista te, se vor lua ăsuri supli e tare de 
protectie, respe tiv a e ajarea e ologi ă a gropilor, o pa tarea periodi ă u straturi de pă â t, 
izolarea cu perdele de protectie, puternic plantate. 

Art. 6 - Interdictii temporare 

- se interzice depozitarea gunoaielor pe teritoriul administrativ al orasului 

Fierbinti-Targ Tirg pana la definitivarea amplasamentelor propuse pentru un astfel de scop, avizate 

de Agentia pentru Protectia Mediului. 

Art. 7 - Interdictii permanente 

- se interzice depozitarea gunoaielor pe teritoriul administrativ al orasului 

Fierbinti-Targ  in afara zonelor  aprobate pentru acest  scop. 

 

 

CAPITOLUL 3 
 

3.1. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor 

- caracteristicile parcelei, accesele, amplasarea constructilor, regimul de inaltime 

si indicatorii maximi de control - conform necesitatilor tehnice si normelor specifice; 

- aspectul exterior: se va asigura mascarea cu perdele de vegetape a incintelor 

vizibile de pe drumurile publice. 

Art 8 - Orientarea fata de punctele cardinale 
- conform art. 17 din RGU 

Art. 9 - Amplasarea fata de drumurile publice 

- conform art. 18 din RGU 

- se va avea in vedere, la amplasarea constructiilor de orice fel, respectarea 

zonelor de protectie a drumurilor, vezi plansele desenate ale P.U.G.; 
 

Art 10 - Amplasarea fata de aliniament 
- conf.art. 23 din RGU 
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Art. 11 - Amplasarea in interiorul parcelei 

- conf. art. 24 din RGU 

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Art 12 - Accese carosabile 

- conf. art.25 si anexei 4 din RGU. 

Art 13 - Acces pietonal 

- conf. art.26 din RGU 

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 

Art. 14 - Racordarea la reteaua tehnico-edilitara existenta 

- conf.ord.27 din RGU 

Art. 15 - Realizarea de retele tehnico-edilitare 
-  conf.art.28 din RGU. 

Art 16 - Proprietatea publica asupra retelelor edilitare 
- conf. art.29 din RGU. 

Art. 17 - Amplasarea si organizarea sistemului de salubritate 

- gospodariile individuale si locuintele colective vor avea amenajari pentru 

colectarea deseurilor menajere (in pubele sau saci de plastic); 

- se vor asigura platforme gospodaresti si recipienti de sortare a materialelor 

adecvate valorificarii (metal, hartie, sticla, lemn, textile, plastice etc.); 

- organizarea sistemului de salubritate se va face functie de destinatia cladirilor 

aflate in zona, precum si a obiectivelor de utilitate publica propuse; 

- amplasarea punctelor de colectare a gunoiului se va face astfel incat 

functiunea, compozitia si aspectul arhitectural-urbanistic al zonei sa nu fie afectat; 

- zonificarea si desfasurarea procesului de salubrizare va urmari zonificarea 

functionala a teritoriului, tinand seama de zonele puternic producatoare de deseuri menajere 

si industriale; 

- organizarea valorificarii reziduurilor organice si anorganice ce pot fi reutilizate; -     

- interzicerea depozitarii intamplatoare a gunoaielor, mai ales in zonele verzi, 

zonele protejate, rezidenjiale, de-a lungul apelor, in paduri etc.; 

- asigurarea serviciilor de salubritate va fi urmarita cu multa atentie de catre 

administatia locala, aducandu-i-se imbunatatiri prin folosirea solutiilor rezultate In urma unor 

studii de specialitate. 

Daca prin solicitarile din cererea de certificate de urbanism apar necesitati care nu se pot 

rezolva prin reglementarile descrise, se vor elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan 

urbanistic zonal)  sau  (PUD)  plan urbanistic de detaliu. 
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NOTA 1: Pentru zonele unde au fost realizate PUZ sau PUD, aprobate prin HCL, vor fi 

preluate reglementarile si precizarile continute in acestea, in plus fata de 

reglementarile si precizarile PUG. Daca prin solicitarile din cererea de certificate de 

urbanism apar necesitati care nu se pot rezolva prin reglementarile descrise, se vor 

elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan urbanistic zonal)  sau  (PUD)  

plan urbanistic de detaliu.  

 

NOTA 2: Avand in vedere existenta unor zone protejate, realizate pe baza Studiului 

Istoric, la eliberarea autorizatiilor de construire se va tine seama de prescriptiile 

specifice, conform UTR Zp1 –Zp5 si Anexele 3 si 4 ale prezentului Regulament Local 

de Urbanism. Pentru toate imobilele amplasate in zonele de protectie delimitate in 

plansa de Reglementari Urbanistice – Zonificare, se va cere avizul Ministerului 

Culturii si Patrimoniului National. 

 

 

TE - ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA 

CAPITOLUL 1 

Generalitati 

Art. 1 - Subzone functionale: 

- subzone cu constructii si amenajari aferente lucrarilor tehnico-edilitare - TE.  

*) se noteaza suplimentar cu indicativ p - subzonele propuse. 

Art 2 - Functiunea dominanta a zonei 

- functiunea dominanta a zonei o constituie retelele edilitare 

Art 3 - Functiuni complementare admise ale zonei 

- constructii aferente lucrarilor edilitare; 

- spatii verzi cu caracter de plantatii de protectie; 

- accese pietonale, carosabile, parcaje pentru constructiile aferente. 

CAPITOLUL 2 

Utilizare functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonelor  

Art. 4 - Utilizari premise 

- institutii care coordoneaza activitatea in domeniu; 
- constructii si amenajari aferente lucrarilor tehnico-edilitare. 

Art 5 - Utilizari permise cu conditii 
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- in subzonele TE la amplasarea contructiilor (extinderi sau noi) ca si la efectuarea 

amenajarilor aferente, se va tine cont de reglementarile zonelor protejate naturale, in care sunt 

inglobate si vor trebui sa aiba avizele corespunzatoare conform RGU; 

- se vor institui masuri de protectie in jurul zonelor de captare a apei. 

 

Art 6 - Interdictii temporare 

- se interzice temporar avizarea lucrarilor si amenajarilor de retele edilitare 

subterane, pe zonele de extindere din orasul Fierbinti-Targ pana la elaborarea si aprobarea unor 

PUD-uri si PUZ-uri pentru acestea. Interdictia este valabila numai un an de la aprobarea 

PUG-uIui Fierbinti-Targ. 

Utilizări interzise - toate tipurile de constructii amplasate în zonele de protectie stabilite 

prin norme sanitare si de protectie a mediului. 

 

 

CAPITOLUL 3 

Conditii de amplasare si confirmare a constructiilor 

3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii  

Art. 7 - Orientarea fata de punctele cardinale 

- conform normelor tehnice specifice si conform art. 17 din RGU 

Art. 8 - Amplasarea fata de drumurile publice 
- conform normelor tehnice specifice si conform art. 18 din RGU 

Art. 9 - Amplasarea fata de cai ferate din administratia SNCFR 
- conf.art. 20 din RGU 

Art. 10 - Amplasarea fata de aliniament 

- conform necesitatilor tehnice si normelor specifice si conf.art.23 din RGU 

4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 

Art. 11 - Accese carosabile 

- conf. art.25 din RGU. 

Art. 12. Acces pietonal 

- conf. art.26 din RGU 
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5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara 

Art. 13 - Racordarea la reteaua tehnico-edilitara existent 

- conf.art.27 din RGU 

ArL 14 - Realizarea de retele tehnico-edilitare 
- conf.art.28 din RGU. 

Art. 15 - Proprietatea publica asupra retelelor edilitare 

- conf. art.29 din RGU. 

 

6.4. Reguli cu privire la forma, dimensiunile terenului si a constructiilor 

Art. 16. Inaltimea constructiilor 

- pentru constructiile complementare zonei conform art.31 din RGU. 

Daca prin solicitarile din cererea de certificate de urbanism apar necesitati care nu se pot 
rezolva prin reglementarile descrise, se vor elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan 
urbanistic zonal)  sau  (PUD)  plan urbanistic de detaliu. 

C - ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI CONSTRUCTII AFERENTE 

CAPITOLUL 1 

Generalitati 

Conform R.G.U. in zona cailor de comunicatie se pot autoriza cu avizul organelor de 

specialiate: 

-constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de servire, de intretinere si de 

exploatare. 

-parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie (inclusiv 

functiunile complementare : magazine, restaurante, etc). 

-conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte 

produse petroliere,retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructura ori alte constructii 

de acest gen. 

Autorizarea executarii constructiilor cu functiuni de locuire (locuinte, case de vacanta si alte 

constructii cu caracter turistic, spatii de cazare permanenta sau temporara) este permisa, cu 

respectarea zonelor de protectie a drumurilor delimitate conform legii. 

Art. 1 - Subzone functionale: 

- subzona cai de comunicatie rutiere - Cr 

-            subzona cai de comunicatie feroviara - Cf 
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*) se noteaza suplimentar cu indicativ p - subzonele propuse.  

Art. 2 - Functiunea dominanta a zonei 

- functiunea dominanta a zonei este circulatia rutiera compusa din intreaga retea 

rutiera din intravilan. 

 
Art. 3 - Functiuni complementare admise ale zonei 
-  unitati ale intreprinderilor de transporturi rutiere teritoriale. 

CAPITOLUL 2 

Utilizare functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonelor  

Art. 4 - Utilizari permise 

- constructii ale unitatilor si intreprinderilor de tansporturi rutiere; 

- garaje, parcaje; 

- platforme sau alveole carosabile, pentru tansportul in comun; 

- constructii pentru gari si autogari;  

- refugii si treceri pentru pietoni; 

- zone verzi mediane, laterale si fasii inermediare; 

- instalatii, constructii si depozite necesare functionarii serviciilor feroviare; 

- echipamente publice compatible cu terenurile feroviare; 

- lucrari de terasament; 

- lucrari sau zone de protectie impotriva poluarii (praf, fum, funingine).  

 

Art 5 - Utilizari permise cu conditii 

- incintele unitatilor de transporturi fi garajele publice vor respecta masurile fi 

normele admisibile de poluare fi de asigurare impotriva riscurilor de incendiu si explozie; 

- in zonele limitrofe padurilor interventiile la drumul public care aduc prejudicii 

fondului protejat natural, vor trebui facute cu avizul MAPPM si MLPAT; 

- interventiile in subzonele IDp4, ID4, IScop4, A4 limitrofe caii ferate se vor face 

numai cu avizul Regiei Autonome SNCFR f i al Ministerului Transporturi lor. 

Art 6 Interdictii temporare 

-in subzonele Crp, se interzice orice intervenjie pana la intocmirea si aprobarea unui PUD 

precum fi a unor documentatii cu caracter tehnic de specialitate; 

CAPITOLUL 3 

3.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii 

Art. 7 

- distanta minima de amplasare a constructiilor in zona drumurilor judetene si 

comunale se va face la 24 m si respectiv 20 m fata de axul drumului, aceasta reprezentand zona 

drumului care include ampriza, zona de siguranta si zona de protectie. 
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- amplasarea unor obiective in zona drumului se va face cu asigurarea desfasurarii 

fluente si in conditii de siguranta a traficului rutier 

- amplasarea acestor obiective trebuie sa se faca conform planurilor de urbanism si 

de amenajare a teritoriului avizate de administratorul drumului 

- amplasarea retelelor edilitare nu se va face in ampriza si zona de securitate a 

drumului si se vor respecta normele tehnice conform ordinului nr. 571 din 19 decembrie 1997 

intersectia drumurilor secundare cu DJ se va face respectand normativul C 173 din 1986. 

- amplasarea constructiilor, regimul de inaltime si indicatorii maximi de control se vor 

face conform necesitatilor tehnice, normelor specifice si respectarea amenajarilor propuse in 

proiectele de specialitate; 

- aspect exterior - se recomanda ca: noile cladiri sau amenajarea celor existente sa nu 

afecteze prin amplasare, dimensiuni sau aspect, caracterul zonei in care se incadreaza; 

- la organizarea incintelor sa tine seama de imaginea prezentata catre drumurile 

publice; 

- parcajele publice sa fie inconjurate de garduri vii de 1,20 m inaltime; 

- sa se realizeze o minima amenajarea peisagistica a spatiilor neconstruite din 

interiorul incintelor si pe intreg traseul drumului judetean care are contact cu intravilanul 

localitatii Fierbinti-Targ. 

- sa se realizeze o minima amenajarea peisagistica a spatiilor ce urmeaza a fi 

construite in zona ID4, A4, ISp4 pe intreg traseul CF care are contact cu aceasta zona. 

 

NOTA 1: Pentru zonele unde au fost realizate PUZ sau PUD, aprobate prin HCL, vor fi 

preluate reglementarile si precizarile continute in acestea, in plus fata de 

reglementarile si precizarile PUG. Daca prin solicitarile din cererea de certificate de 

urbanism apar necesitati care nu se pot rezolva prin reglementarile descrise, se vor 

elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan urbanistic zonal)  sau  (PUD)  

plan urbanistic de detaliu.  

 

NOTA 2: Avand in vedere existenta unor zone protejate, realizate pe baza Studiului 

Istoric, la eliberarea autorizatiilor de construire se va tine seama de prescriptiile 

specifice, conform UTR Zp1 –Zp5 si Anexele 3 si 4 ale prezentului Regulament Local 

de Urbanism. Pentru toate imobilele amplasate in zonele de protectie delimitate in 

plansa de Reglementari Urbanistice – Zonificare, se va cere avizul Ministerului 

Culturii si Patrimoniului National. 
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 V. REGULI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI DIN 

EXTRAVILAN 

V. 1  TERENURILE AGRICOLE 

Terenurile agricole din extravilanul orasului Fierbinti-Targ s-au deli itat o for  pla şei 
nr. U1 - INCADRARE IN TERITORIUL- ADMINISTRATIV al localitatii si se supune prevederilor art. 3 

din RGU. 

Avizarea exe utării o stru tiilor si a e ajărilor pe tere urile agri ole di  extravila  este 
per isă pe tru fu iu ile si î  o di iile sta ilite pri  lege. 

Utilizări per ise: 

-Lu rările de utilitate pu li ă de i teres a io al sau lo al, ad ise î  o di iile Legii 
/  art.  ali .  pe aza u or do u e ta ii spe ifi e, apro ate de orga is e o pete te. 

-Lucrarile prevazute de Legea 50/1991 (republicat). 

Utilizări per ise u o di ii: 

-Re elele teh i o-edilitare se a plasează, de regulă, grupat, î  i ediata apropiere a ăilor 
de o u i a ie Legea r. /  art.  . Co stru iile vor avea pro e te i i e de o upare a 
tere urilor si se vor autoriza î  ur a o i erii a ordului de ediu e is de autoritatea 

o pete tă, î  o di iile Legii r. /  art.  si a exa . 
 

Terenuri neproductive: Modul de folosire a terenurilor neproductive se va face printr-un 

studiu de specialitate aprobat de organele competente. 

Utilizări i terzise: Nu se admit constructii pe terenuri de clasa I si II de calitate, terenuri 

amenajate u lu rări de î u ătă iri fu iare sau pla tate u vii si livezi  Legea /  art. . 

 

NOTA 1: Pentru zonele unde au fost realizate PUZ sau PUD, aprobate prin HCL, vor fi 

preluate reglementarile si precizarile continute in acestea, in plus fata de 

reglementarile si precizarile PUG. Daca prin solicitarile din cererea de certificate de 

urbanism apar necesitati care nu se pot rezolva prin reglementarile descrise, se vor 

elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan urbanistic zonal)  sau  (PUD)  

plan urbanistic de detaliu.  
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V. 2  TF - TERENURI FORESTIERE 

Tere urile î pădurite di  extravila ul orasului Fierbinti-Targ  s-au delimitat conform 

pla şei r. U1 - INCADRAREA IN TERITORIUL ADMINISTRATIV si se supun prevederilor art. 5 din 

RGU.

Utilizări per ise: 
-Lucrari de utilitate publica de interes national si local prevazute in Legea 26/1996 – 

Codul Silvic la art. 54 si 74. 

Utilizări per ise u o di ii: 
-Co stru tii pe tru turis , a plasate u ai la liziera pădurii; 
-constructii si amenajari specifice sectorului forestier (cantoane silvice, drumuri si cai ferate 

forestiere, fanarii, pastravarii); 

Pentru orice constructie (pe tru i dustrie sau servi ii polua te, et .  a plasată la  dista tă 
ai i ă de ,  k  de liziera pădurii, si are pri  fu io are poate adu e prejudi ii pădurii, se va 

o i e avizul REGIEI NA IONALE A PĂDURILOR. 
 

Utilizări i terzise: 

-Ori e fel de o stru tii si a e ajări u ex ep ia elor prevăzute de lege Codul “ilvi  art. 
54 si 74). 

 

NOTA 1: Pentru zonele unde au fost realizate PUZ sau PUD, aprobate prin HCL, vor fi 

preluate reglementarile si precizarile continute in acestea, in plus fata de 

reglementarile si precizarile PUG. Daca prin solicitarile din cererea de certificate de 

urbanism apar necesitati care nu se pot rezolva prin reglementarile descrise, se vor 

elabora studii urbanistice detaliate de tip  PUZ (plan urbanistic zonal)  sau  (PUD)  

plan urbanistic de detaliu.  

 

 

 

VIII. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA 
 

 

UTR-urile care compun intravilanul orasului Fierbinti-Targ sunt in numar de 11. 

Limitele UTR-urilor si zonificarea functionala in cadrul acestora se regasesc in 

plansele desenate, parte integranta din prezentul Regulament. 

 

 

UTR 1 - cuprinde teritoriul pe care se propune dezvoltarea zonei centrale. Aceasta este 

deli itată î  pla , desfasurandu-se de-a lungul drumului judetean, delimitatat la vest de str. 

Crinului si intravilanul propus iar la est de str. Putului si str. Malului. La nord limita UTR 1 este 

formata de limita intravilanului propus, UTR 8  si UTR 7. La sud limita UTR 1 este formata de UTR 4 

si UTR 2. 
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)o a are fu iu ea predo i a tă de locuire cu dotari specifice de zo ă e trala a 

orasului in lungul drumului judetean, aici fiind situate,  in cea mai mare parte, institutiile pu li e şi 
ad i istrative, pre u  si o parte a o stru tilor pe tru dotări si servi ii. 

In vederea a e tuării ara terului de zo ă e trală, se propu e suplinirea   dotări de 
interes public sau a lo ui elor  u dotări la parter. “e i pu e si î u ătă irea alitătii lo uirii si 

oder izarea străzilor. 
Zonele functionale din UTR 1 sunt materializate in plansa R1 parte din prezentul RLU. 

 

 

UTR 2- situat în partea de est a localitatii, este delimitat astfel: 

-la nord, UTR 9 si limita intravilanului propus, 

-la est, limita intravilanului propus – limita teritoriului administrative teritoriala, 

-la sud, limita intravilanului propus, 

-la vest, UTR 4, UTR1. 

 

Fu iu ea predo i a tă a UTR 2  este lo uirea, î  lădiri i dividuale, marea majoritate 

Parter, dar si Parter si Etaj. Aceasta functiune predominanata se doreste a fi consolidata i  zo ă, 

mai ales prin PUZ-ul aprobat – Locuinte pentru tineri casatoriti si parc. De asemeni noile zone 

introduse in intravilan sunt propuse pentru locuinte, zonele sunt introduse prin solicitarile 

locuitorilor orasului. “e propu e păstrarea fu iu ii do i ate de lo uire pentru UTR 2. 

Este recomandata o sustinere a autoritatilor in vederea infiintarii micilor servicii, de tip 

magazin alimentar sau altele asemanatoare necesare locuitorilor zonei, la parterul locuintelor cu 

un etaj. 

Printre dotarile din zona se mentioneaza: Complexul de servicii sociale, Scoala I-IV, 

Gradinita, F.N.C. Zonele functionale din UTR 2 sunt materializate in plansa R1 parte din prezentul 

RLU. 

 

 

UTR 2a – este situat in sudul  UTR 2, dincolo de calea ferata, in teritoriul administratv al 

orasului. UTR 2a este constituit de Trupul izolat nr 5, cu functiune tehnico edilitara,  respectiv 

Statia de Reglare Masurare Predare gaze.  UTR 2a  poate fi accesibil prin De 362/2. 

Zonele functionale din UTR 2a sunt materializate in plansa R1 parte din prezentul RLU. 

 

 

UTR 3 - cuprinde  partea de vest a orasului, delimitate astfel: 

-la nord: limita intravilanului propus, UTR 6,  

-la est: UTR 1, 

-la sud: limita intravilanului propus, 

-la vest: limita intravilanului propus-limita teritoriului administrativ. 

Fu iu ea predo i a tă a zo ei este lo uirea, î  lădiri i dividuale P, P+ . I  zo ă se ai 
găses : Scoala I-IV, iseri a  Ador irea Mai ii Do ului , biserica  “f. Mihail si Gavril , 

gospodaria de apa, statie de carburanti, fabrica de mase plastice, brutarie, mici spatii comerciale si 

de alimentatie publica. Tot ai i a fost i lusă o suprafa ă considerabila de teren, in lungul fostului 

drum communal care lega Grecii de Jos de Gara Fierbinti, suprafata desti ată lo ui telor, care va 

o pleta zo a de lo ui e existenta. Este recomandata o sustinere a autoritatilor in vederea 

infiintarii micilor servicii, de tip magazin alimentar sau altele asemanatoare necesare locuitorilor 

zonei, la parterul locuintelor cu un etaj. Zonele functionale din UTR 3 sunt materializate in plansa 

R1 parte din prezentul RLU. 



REGULAMENT  LOCAL DE URBANISM                                                                                         .                                            

Plan Urbanistic General,  oras  Fierbinti-Targ 
 

 

___________________________________SC XLINE ATELIER DE ARHITECTURA SRL              57 

 

 

 

 

UTR 3a – este situat in nordul UTR 3, dincolo de raul Vlasia, in teritoriul administrativ al 

orasului. UTR 3a este constituit de Trupul izolat nr 3, cu functiune de gospodarie comunala. Teren 

alocat pentru platforma ecologica de deseuri, in proiectul managementul integrat al deseurilor 

menajere. UTR 3a poate fi accesat prin Dc 23. Zonele functionale din UTR 3a sunt materializate in 

plansa R1 parte din prezentul RLU. 

 

 

 UTR 4 – este situată in zona de sud a intravilanului trupului principal Fierbinti Targ, zona 

urbana Fierbinti Targ si este delimitate astfel: 

-la nord, UTR 1, 

-la est, UTR 2, 

-la sud, limita teritoriului intravilan propus, 

-la est, limita teritoriului intravilan propus, UTR 3. 

 

Zona are ca functiune predominanata activitatile legate de agro -zootehnice, productie de 

prefabricate de dimensiuni mici din beton de tip pavele, constructii cu destinatia de depozitare a 

produselor cerealiere, parcu solar fotovoltaic, u ităti de i ă produ ie, sedii de aso ia ii, diferite 

alte tipuri de servicii inrudute cu cele descrise.  Se propu e păstrarea acestui caracter 

predominant,  zona find favorizata  de legaturile rutiere si feroviare. De asemeni concentrarea 

serviciilor de acest tip este de preferat sa fie in aceasta zona pentru o buna dezvoltare a orasului. 

Zonele functionale din UTR 4 sunt materializate in plansa R1 parte din prezentul RLU. 

 

 

UTR 5 - cuprinde aproape in totalitate suprafata trupului secundar de intravilan Fierbintii 

de Jos si este delimitat astfel: 

-la nord: limita intravilanului propus, 

-la est: limita intravilanului propus si UTR 10, 

-la sud: UTR 10 si limita intravilanului propus, 

-la est: limita intravilanului propus. 

 

Fu tiu ea pri ipală  este  locuire.  Este sprijinita in continuarea aceasta functiune 

dominanta prin extinderile noi de intravilan din nordul UTR-lui. De asemeni, tot in nord, a fost 

propusa o extindere pentru functiunea de cimitir. Dotarile din zona si serviciile publice sunt: 

Scoala, cimitir, spatii mici comerciale. Este recomandata o sustinere a autoritatilor in vederea 

infiintarii micilor servicii, de tip magazin alimentar sau altele asemanatoare necesare locuitorilor 

zonei, izolat sau la parterul locuintelor cu un etaj. Zonele functionale din UTR 5 sunt materializate 

in plansa R1 parte din prezentul RLU. 

 

 



REGULAMENT  LOCAL DE URBANISM                                                                                         .                                            

Plan Urbanistic General,  oras  Fierbinti-Targ 
 

 

___________________________________SC XLINE ATELIER DE ARHITECTURA SRL              58 

 

UTR 5a – este situat in vestul UTR 5, in teritoriul administrativ al orasului. UTR 5a este 

constituit de Trupul izolat nr 1, cu functiune de gospodarie comunala. Terenul UTR 5a este  alocat 

pentru platforma ecologica de deseuri, in proiectul managementul integrat al deseurilor 

menajere. UTR 5a poate fi accesat prin drumul de exploatare De 19. Zonele functionale din UTR 5a 

sunt materializate in plansa R1 parte din prezentul RLU. 

 

 

UTR 5b – este situat in vestul UTR 5, in teritoriul administrativ al orasului. UTR 5b este 

constituit de Trupul izolat nr 2, cu functiune tehnico edilitara. Terenul UTR 5b este alocat pentru 

platforma ecologica de deseuri, in proiectul managementul integrat al deseurilor menajere. UTR 

5a poate fi accesat prin drumul de exploatare De 19. Zonele functionale din UTR 5b sunt 

materializate in plansa R1 parte din prezentul RLU. 

 

 

UTR Zp1 – se gaseste in partea de nord a zonei urbane Grecii de Jos din trupul principal al 

orasului Fierbinti Targ si este constituit pe aceeasi suprafata cu cea a ocupata de zona de protectie 

a monumentului istoric Biserica «Adormirea Maicii Domnului», denumita Zona 1. Mai precis, 

delimitarea UTR Zp1 este urmatoarea: 

- limita de nord a zonei este si limita intravilanului propus,  

- limita de est a zonei este intravilanul propus si limita laterala de lot,  

- limita de vest a zonei este intravilanul propus si limita laterala de lot,  

- limita de sud a zonei este str. Calea Bucuresti. La limita de sud a zonei se afla Scoala 

din Grecii de Jos si Biserica “f. Mihail si Gavril , a ele aflate pe loturi de di e siu i 
mari. 

 

Functiunea dominanata a UTR Zp1 este locuirea. Ea va fi sustinuta ca  functiune 

dominanata prin realizarea viitoarelor investitii.  

UTR Zp1 a fost determinat de monumentul istoric Biserica «Adormirea Maicii Domnului» si 

este constituit astfel incat sa sustina prevederile si reglementarile care sunt instituite in prezentul 

regulament pentru monumentul istoric si zona sa de protectie. Zonele functionale din UTR Zp1 

sunt materializate in plansa R1 parte din prezentul RLU. 

La prevederile si reglementarile instituite pentru fiecare zona functionala din intravilan de 

la cap IV din prezentul RLU se adauga urmatoarele: 

  

Cod LMI: IL-II-m-A-14129 

Denumire: Biserica « Adormirea Maicii Domnului », 1754,  

Adresa: Sat Grecii de Jos, Oraş Fier i i Târg, Str. Mi şu eşti, r. . 
 

 Autorizarea intervenţiilor in incinta împrejmuită a Bisericii «Adormirea Maicii 

Domnului» : 

Sunt permise intervenţii care conservă, restaurează şi pun în valoare existentul, precum şi 
lucrări pentru utilităţi, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare privind monumentele istorice. 
Autorizarea intervenţiilor se va face pe baza şi în conformitate cu avizul M.C.P.N. 

 Zona de protecţie a monumentului istoric Biserica «Adormirea Maicii Domnului»:  

Conform plansa „Reglementari urbanistice - Zonificare”. Zona de protectie este delimitata si 
denumita Zona 1. Delimitarea Zonei 1 s-a realizat luand in calcul distanta reglementata fata de 
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monument, respectiv minimum 100 de metri. De asemeni s-a tinut seama ca in zona au fost 
identificate prin studiul istoric, constructii cu valoare deosebita, arhitecturala sau istorica respectiv,  
Poarta - clopotniţă a bisericii “Adormirea Maicii Domnului” si Biserica “Sf. Mihaiil si Gavril”. In 
consecinta Zona 1 a fost delimitata astfel, zona mai mare de 100 metri pe orice directie fata de 
monumentul determinant: limita de nord a zonei este si limita intravilanului propus, limita de est a 
zonei este intravilanul propus si limita laterala de lot, limita de vest a zonei este intravilanul propus si 
limita laterala de lot, limita de sud a zonei este str. Calea Bucuresti. La limita de sud a zonei se afla 
Scoala din Grecii de Jos si Biserica “Sf. Mihaiil si Gavril”, ambele aflate pe loturi de dimensiuni mari. 

Acest aspect impreuna cu pozitia strazilor in Zona 1, respectiv str.Calea Bucuresti (Calea 
Bucuresti se transforma in drum judetean DJ 101 in extravilan) si str. Micsunesti sunt determinante, 
duc la indeplinirea dezideratului ce tine de punerea in valoare a monumentului, respectiv 
constituirea de perceptii favorabile prin perspective si conuri de vizibilitate neobturate. 

In plus se mentioneaza faptul ca Zona 1 marcheaza nucleul vechi, vatra satului, Grecii de Jos.  
         Intr-un viitor apropiat este preconizat ca pe str. Calea Bucuresti sa nu mai fie permis traficul 
greu, prin prezenta documentatie este prevazuta o varianta ocolitoare pozitionata in lungul caii 
ferate, cu legatura la DN 2 prin comuna Sinesti spre sud, cealalta legatura este spre est, prin 
comuna Dridu.  

 
 
 Functiuni permise in zona de protectie Zona 1: 

Sunt admise următoarele tipuri de activităţi: locuire şi activităţi complementare, administraţie 
publica, servicii - prestări servicii, comerţ en-detail, alimentaţie publică, învăţământ, cultură şi 
culte, agrement şi petrecerea timpului liber, inclusiv spaţii publice amenajate, plantate /libere. 

 
 

 Functiuni interzise in zona de protectie Zona 1:  

Utilizări interzise: activităţi industriale şi alte activităţi care generează noxe (zgomot, fum, 
supraîncărcarea anormală a reţelelor, etc.), activităţi de depozitare şi comerciale en-gros, 

antrepozitele şi magaziile nelegate de o activitate comercială sau artizanală admisă în zonă; 

 . 
 Amplasarea cladirilor aflate in zona de protectie: Se recomandă menţinerea modului 

tradiţional de ocupare al parcelei: retrageri, orientarea faţă de punctele cardinale; 

 
 Inaltimea maxima admisa aflate in zona de protectie: Regim de înălţime maxim: P+1+M 

(7m la cornişă); mansarda va ocupa maximum 60% din suprafata etajului. Este recomandat ca 

inaltimea la cornisa a viitoarelor constructii aflate in imediata vecinatate sa nu depaseasca 

cormisa monumentului protejat. 

 Aspectul exterior al clădirilor aflate in zona de protectie:  

- volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentele istorice;  

- vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre şi dinspre monumentele istorice;  

- se interzic construcţiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentele 
istorice şi obturează palierele de vizibilitate;  

- aspectul exterior al clădirilor: volumetrie simplă, pantele acoperisurilor vor fi  medie ca 

inclinatie, utilizarea materialelor de bună calitate, inclusiv la împrejmuiri; cromatica 
aleasa pentru finisaje va fi una potrivita cu cladirea propusa, este interzisa folosirea 

culorilor stridente. 

Autorizarea lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare se va face pe baza şi în conformitate cu 
avizul M.C.P.N. 
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UTR Zp2 - se gaseste in partea de nord a zonei urbane Fierbinti Targ, din trupul principal al 

orasului Fierbinti Targ si este constituit pe aceeasi suprafata cu cea a ocupata de zona de protectie 

a monumentului istoric Primaria si Biserica « Sf. Gheorghe », denumita Zona 2. Mai precis, 

delimitarea UTR Zp2 este urmatoarea: 

- limita de nord a zonei este si limita intravilanului propus si partial limite laterale de loturi, 

- limita de est a zonei este str. Spitalului si limita laterala de lot,  

- limita de vest a zonei este formata din limite laterale de lot, 

- limita de sud a zonei este str. Calea Bucuresti. 

 

Functiunea dominanata a UTR Zp2 este locuirea. Ea va fi sustinuta ca  functiune 

dominanata prin realizarea viitoarelor investitii. Este recomandata o sustinere a autoritatilor in 

vederea infiintarii dotarilor si a  serviciilor, necesare locuitorilor zonei, izolat sau la parterul 

locuintelor cu un etaj, dat fiind pozitia centrala a UTR-lui. 

UTR Zp2 a fost determinat de monumentul istoric Primaria si Biserica « Sf. Gheorghe » si 

este constituit astfel incat sa sustina prevederile si reglementarile care sunt instituite in prezentul 

regulament pentru monumentele istorice si zona de protectie aferenta. Zonele functionale din 

UTR Zp2 sunt materializate in plansa R1 parte din prezentul RLU. 

 La prevederile si reglementarile instituite pentru fiecare zona functionala din intravilan de 

la cap IV din prezentul RLU se adauga urmatoarele: 

 

 

 

Cod LMI: IL-II-m-B-14127  

De u ire: Pri ăria, , 
Adresa: Oraş Fier i i Târg, Str. ţu ureşti, r. . 
 

 Autorizarea intervenţiilor in incinta împrejmuită a Primariei: 

Sunt permise intervenţii care conservă, restaurează şi pun în valoare existentul, precum şi 
lucrări pentru utilităţi, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare privind monumentele istorice. 

Intervenţii: volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentele 
istorice; vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre şi dinspre monumentele istorice; se interzic 
construcţiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentul istoric şi obturează 
vizibilitatea spre şi dinspre elementele de cadru natural; 

Autorizarea intervenţiilor se va face pe baza şi în conformitate cu avizul M.C.P.N. 
 

 Zona de protecţie a monumentului istoric „Primaria” : Conform plansa „Reglementari 

urbanistice - Zonificare”. Zona de protectie este delimitata si denumita Zona 2.  

Avand in vedere distanta de aproximativ 244 metri intre monumentul istoric Primarie si 
monumentul istoric Biserica «Sf. Gheorghe», suprafata acoperita de zonele de protectie generate de 
acestea, precum si de pozitia monumentelor in intravilanul orasului, s-a propus o zona compacta, ca 
zona de protectie,necesara pentru conservarea zonei si dezvoltarea ei in spiritul valorilor construite 
locale. Un argument in plus pentru constituirea Zonei 2 de protectie, asa cum este ea delimitata in 
plansa „Reglementari urbanistice - Zonificare”, este pozitia celor doua monumente in intravilanuil 
orasului Fierbinti-Targ, respectiv  in centrul orasului. Limitele zonei 2  au fost delimitata astfel (zona 2 
este mai mare de 100 metri pe orice directie fata de monumentul determinant): limita de nord a zonei 
este si limita intravilanului propus si partial limite laterale de loturi, limita de est a zonei este str. 
Spitalului si limita laterala de lot, limita de vest a zonei este formata din limite laterale de lot, limita de 
sud a zonei este str. Calea Bucuresti. Zona 2 de protectie este traversata de str. Calea Bucuresti, 
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strada de pe care sunt formate perspectivele catre monumentele istorice si constructiile cu valoare 
deosebita arhitecturala sau istorica propuse pentru protectie locala.  

Aceste constructii din urma, importante pentru comunitate, sunt urmatoarele:  
Casa „Gheorghe Petre Spadonide”, Şcoala primară  (in prezent sediu B.C.R.), Troiţa din curtea 
Bisericii “Sf. Gheorghe”, Monumentul Eroilor din Primul Razboi Mondial (aflat in vecinatatea imediata a 
Primariei). 

 Zona 2 marcheaza nucleul vechi, „vatra satului”, Fierbinti Targ. Zona 2 este zona de protectie 
a centrului orasului Fierbinti-Targ. 

 
 

 Functiuni permise in zona de protectie Zona 2: 

Sunt admise următoarele tipuri de activităţi: locuire şi activităţi complementare, administraţie 
publica, servicii - prestări servicii, comerţ en-detail, alimentaţie publică, învăţământ, cultură şi culte, 
agrement şi petrecerea timpului liber, inclusiv spaţii publice amenajate, plantate /libere. 

 
 Functiuni interzise in zona de protectie Zona 2: 

Utilizări interzise: activităţi industriale şi alte activităţi care generează noxe (zgomot, fum, 
supraîncărcarea anormală a reţelelor, etc.), activităţi de depozitare şi comerciale en-gros, 
antrepozitele şi magaziile nelegate de o activitate comercială sau artizanală admisă în zonă; . 

 Amplasarea cladirilor aflate in zona de protectie in Zona 2: 

Se recomandă menţinerea modului tradiţional de ocupare al parcelei: retrageri, orientarea faţă 
de punctele cardinale; 

 
 
 
 

 Inaltimea maxima admisa a cladirilor aflate in zona de protectie Zona 2:  

Regim de înălţime maxim: P+1+M (7m la cornişă); mansarda va ocupa maximum 60% din 

suprafata etajului. Este recomandat ca inaltimea la cornisa a viitoarelor constructii aflate in 

imediata vecinatate sa nu depaseasca cormisa monumentului protejat. 

 Aspectul exterior al clădirilor aflate in zona de protectie Zona 2:  

- volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentele istorice;  

- vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre şi dinspre monumentele istorice;  

- se interzic construcţiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentele 
istorice şi obturează palierele de vizibilitate;  

- aspectul exterior al clădirilor: volumetrie simplă, pantele acoperisurilor vor fi medii ca 

inclinatie, utilizarea materialelor de bună calitate, inclusiv la împrejmuiri; cromatica 
aleasa pentru finisaje va fi una potrivita cu constructia care  urmeaza a fi realizata, 

este interzisa folosirea culorilor stridente. 

Autorizarea lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare se va face pe baza şi în conformitate cu 
avizul M.C.P.N. 

 

 

  

Cod LMI: IL-II-m-B-14126  

Denumire: ţiseri a « Sf. Gheorghe », , reparată , 
Adresa: Oraş Fier i i Târg, Str. Poştei, r. is. 
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 Autorizarea intervenţiilor in incinta împrejmuită a Bisericii « Sf. Gheorghe »: 

Sunt permise intervenţii care conservă, restaurează şi pun în valoare existentul, precum şi 
lucrări pentru utilităţi, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare privind monumentele istorice.  

Autorizarea intervenţiilor se va face pe baza şi în conformitate cu avizul M.C.P.N. 
 

 Zona de protecţie a monumentului istoric Biserica « Sf. Gheorghe » :  

Avand in vedere distanta de aproximativ 244 metri intre monumentul istoric Primarie si 
monumentul istoric Biserica «Sf. Gheorghe», suprafata acoperita de zonele de protectie generate 
de acestea, precum si de pozitia monumentelor in intravilanul orasului, s-a propus o zona 
compacta, ca zona de protectie,necesara pentru conservarea zonei si dezvoltarea ei in spiritul 
valorilor construite locale. Un argument in plus pentru constituirea Zonei 2 de protectie, asa cum 
este ea delimitata in plansa „Reglementari urbanistice - Zonificare”, este pozitia celor doua 
monumente in intravilanuil orasului Fierbinti-Targ, respectiv  in centrul orasului. Limitele zonei 2  au 
fost delimitata astfel (zona 2 este mai mare de 100 metri pe orice directie fata de monumentul 
determinant): limita de nord a zonei este si limita intravilanului propus si partial limite laterale de 
loturi, limita de est a zonei este str. Spitalului si limita laterala de lot, limita de vest a zonei este 
formata din limite laterale de lot, limita de sud a zonei este str. Calea Bucuresti. Zona 2 de protectie 
este traversata de str. Calea Bucuresti, strada de pe care sunt formate perspectivele catre 
monumentele istorice si constructiile cu valoare deosebita arhitecturala sau istorica propuse 
pentru protectie locala.  

Aceste constructii din urma, importante pentru comunitate, sunt urmatoarele:  
Casa „Gheorghe Petre Spadonide”, Şcoala primară  (in prezent sediu B.C.R.), Troiţa din 

curtea Bisericii “Sf. Gheorghe”, Monumentul Eroilor din Primul Razboi Mondial (aflat in vecinatatea 
imediata a Primariei). 

 Zona 2 marcheaza nucleul vechi, „vatra satului”, Fierbinti Targ. Zona 2 este zona de protectie 
a centrului orasului Fierbinti-Targ. 

 
 Functiuni permise in zona de protectie Zona 2: 

Sunt admise următoarele tipuri de activităţi: locuire şi activităţi complementare, administraţie 
publica, servicii - prestări servicii, comerţ en-detail, alimentaţie publică, învăţământ, cultură şi 
culte, agrement şi petrecerea timpului liber, inclusiv spaţii publice amenajate, plantate /libere. 

 
 Functiuni interzise in zona de protectie Zona 2: 

Utilizări interzise: activităţi industriale şi alte activităţi care generează noxe (zgomot, fum, 
supraîncărcarea anormală a reţelelor, etc.), activităţi de depozitare şi comerciale en-gros, 
antrepozitele şi magaziile nelegate de o activitate comercială sau artizanală admisă în zonă; 

 . 
 Amplasarea cladirilor aflate in zona de protectie Zona 2: 

Se recomandă menţinerea modului tradiţional de ocupare al parcelei: retrageri, orientarea faţă 
de punctele cardinale; 

 
 Inaltimea maxima admisa aflate in zona de protectie Zona 2:  

Regim de înălţime maxim: P+1+M (7m la cornişă); mansarda va ocupa maximum 60% din 

suprafata etajului Este recomandat ca inaltimea la cornisa a viitoarelor constructii aflate in 

imediata vecinatate sa nu depaseasca cormisa monumentului protejat. 

 Aspectul exterior al clădirilor aflate in zona de protectie Zona 2:  

- volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentele istorice;  

- vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre şi dinspre monumentele istorice;  

- se interzic construcţiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentele 
istorice şi obturează palierele de vizibilitate;  
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- aspectul exterior al clădirilor: volumetrie simplă, panta acoperisurilor va fi de inclinatie 

medie, utilizarea materialelor de bună calitate, inclusiv la împrejmuiri; cromatica 

aleasa pentru finisaje va fi una potrivita cu cladirea propusa, este interzisa folosirea 

culorilor stridente. 

Autorizarea lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare se va face pe baza şi în conformitate cu 
avizul M.C.P.N. 

 

 

 

UTR Zp3 - se  gaseste in partea de nord-vest a zonei urbane Fierbinti Targ, din trupul 

principal al orasului Fierbinti Targ si este constituit pe aceeasi suprafata cu cea a ocupata de zona 

de protectie a Sitului arheologi  de la Fier i i, denumita Zona 3  plus suprafata Sitului arheologic . 

Mai precis, delimitarea UTR Zp3 este urmatoarea: 

-la nord limita este formata de limita intravilanului propus, 

-la est, limite laterale de lot,  

-la sud, str. Santucului si limite de lot, 

-la vest, limita laterala de lot si limita intravilanului propus. 

La suprafata descrisa mai sus  se adauga suprafata Trupului izolat nr 4 – Situl arheologic. 

 

Functiunea dominanata a UTR Zp3 este locuirea. Ea va fi sustinuta ca  functiune 

dominanata prin realizarea viitoarelor investitii. Situl arheologic este Trupul izolat nr 4, este in zona 

inundabila a luncii raului Ialomita . Acesta functiune nu se va schimba, doar in conditiile legii. 

UTR Zp3 a fost determinat de Sitului arheologi  de la Fier i i si este constituit astfel incat 

sa sustina prevederile si reglementarile care sunt instituite in prezentul regulament pentru siturile 

arheologice si zona de protectie aferenta. Zonele functionale din UTR Zp3 sunt materializate in 

plansa R1 parte din prezentul RLU. 

La prevederile si reglementarile instituite pentru fiecare zona functionala din intravilan de 

la cap IV din prezentul RLU se adauga urmatoarele: 

 

 

Cod LMI: IL-I-s-B-14046               

De u ire: Situl arheologi  de la Fier i i, Se . III – IV î.Ch.  

Cod LMI: IL-I-s-B-14046.01  

De u ire: Ne ropolă , Se . XVI - XVIII   

Cod LMI: IL-I-s-B-14046.02  

De u ire: Ne ropolă , Se . III – IV î.Ch. 

  

Adresa: Oraş Fier i i Târg, « Malul Roşu »  

 

 

 Autorizarea intervenţiilor in Situl arheologi  de la Fier i i: 

Sunt permise intervenţii care conservă, restaurează şi pun în valoare existentul, precum şi 
lucrări pentru utilităţi, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare privind monumentele istorice.  

Autorizarea intervenţiilor se va face pe baza şi în conformitate cu avizul M.C.P.N. 
 

 Zona de protecţie a Situl arheologi  de la Fier i i: 
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Conform plansa „Reglementari - Zonificare functionala”. Zona de protectie este delimitata si 
denumita Zona 3. Zona 3 de protectie a fost propus ca masura suplimentara de protectie a 
Sitului arheologic in zona intravilanului propus al orasului Fierbinti Targ. Limitele Zonei 3 sunt 
urmatoarele: la nord limita este formata de limita intravilanului propus, la est, limite laterale de 
lot, la sud, str. Santucului si limite de lot, la vest, limita laterala de lot si limita intravilanului 
propus.Limita Zonei 3 a fost determinata prin asimilarea distantei de 100 de metri 
recomandata in cazul protectiei fata de un monument istoric-constructie. Asa cum a fost 
delimitata Zona 3, are limite, fata de delimitarea sitului, mai mari de 100 de metri.  
 

 Functiuni permise in zona de protectie Zona 3: 

Sunt admise următoarele tipuri de activităţi: locuire şi activităţi complementare, administraţie 
publica, servicii - prestări servicii, comerţ en-detail, alimentaţie publică, învăţământ, cultură şi 
culte, agrement şi petrecerea timpului liber, inclusiv spaţii publice amenajate, plantate /libere. 

 
 Functiuni interzise in zona de protectie Zona 3: 

Utilizări interzise: activităţi industriale şi alte activităţi care generează noxe (zgomot, fum, 
supraîncărcarea anormală a reţelelor, etc.), activităţi de depozitare şi comerciale en-gros, 
antrepozitele şi magaziile nelegate de o activitate comercială sau artizanală admisă în zonă; 

 . 
 Amplasarea cladirilor aflate in zona de protectie Zona 3: 

Se recomandă menţinerea modului tradiţional de ocupare al parcelei: retrageri, orientarea faţă 
de punctele cardinale; 

 
 Inaltimea maxima admisa a cladirilor aflate in zona de protectie Zona 3:  

Regim de înălţime maxim: P+1+M (7m la cornişă); mansarda va ocupa maximum 60% din 

suprafata etajului.  

 Aspectul exterior al clădirilor aflate in zona de protectie Zona 3:  

- volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentele istorice;  

- vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre şi dinspre monumentele istorice;  

- se interzic construcţiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentele 

istorice şi obturează palierele de vizibilitate;  

- aspectul exterior al clădirilor: volumetrie simplă, panta acoperisurilor va fi de inclinatie 

medie, utilizarea materialelor de bună calitate, inclusiv la împrejmuiri; cromatica 
aleasa pentru finisaje va fi una potrivita cu constructia care  urmeaza a fi realizata, 

este interzisa folosirea culorilor stridente. 

Autorizarea lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare se va face pe baza şi în conformitate cu 
avizul M.C.P.N. In timpul realizarii constructiilor, la saparea fundatiilor acestora, va fi chemat un 
specialist (arheolog), care va face un raport care va constata natura si starea  terenului in urma 
sapaturilor. Numai in urma concluziilor raportului se poate continua realizarea constructiei. 

 

 

 

UTR Zp4 - se  gaseste in partea de nord a zonei urbane Fierbintii de Sus, din trupul principal 

al orasului Fierbinti Targ si este constituit pe aceeasi suprafata cu cea a ocupata de zona de 

protectie a monumentelor istorice Mormântul generalului Eraclie Arion, Casa Alexe Tanase, 

Biserica  « Adormirea Maicii Domnului », denumita Zona 4. Mai precis, delimitarea UTR Zp4: 
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-limita de nord a zonei este strada Malului si limita intravilanului propus si partial limite 

laterale de loturi,  

-limita de est a zonei este str. Chermezei,  

-limita de vest a zonei este formata de strada Putului,  

-limita de sud a zonei este str. Calea Gradinitei, str. Drumul Vacilor, str. Fierarilor.  

 

Functiunea dominanata a UTR Zp4 este locuirea. Ea va fi sustinuta ca  functiune 

dominanata prin realizarea viitoarelor investitii. 

UTR Zp4 a fost determinat de monumentele istorice Mormântul generalului Eraclie Arion, 

Casa Alexe Tanase, Biserica « Adormirea Maicii Domnului»  si este constituit astfel incat sa sustina 

prevederile si reglementarile care sunt instituite in prezentul regulament pentru monumentele 

istorice si zona de protectie aferenta. Zonele functionale din UTR Zp4 sunt materializate in plansa 

R1 parte din prezentul RLU. 

La prevederile si reglementarile instituite pentru fiecare zona functionala din intravilan de 

la cap IV din prezentul RLU se adauga urmatoarele: 

 

  

Cod LMI: IL-IV-m-B-14177  

Denumire: Mormântul generalului Eraclie Arion, sf. sec XIX  

Adresa: Sat Fier i ii de Sus, Oraş Fier i i Târg, Calea Urzi e i, r. , în incinta 

Centrului de Servicii Sociale. 

 
 

 Autorizarea intervenţiilor in incinta împrejmuită a monumentului Mormântul 

generalului Eraclie Arion, sf. sec XIX : 

Sunt permise intervenţii care conservă, restaurează şi pun în valoare monumentul istoric, 
precum şi lucrări pentru utilităţi, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare privind monumentele 
istorice.  

Autorizarea intervenţiilor se va face pe baza şi în conformitate cu avizul M.C.P.N. 
 
 
 
 

 Zona de protecţie a monumentului istoric Mormântul generalului Eraclie Arion, sf. sec 

XIX : 

Conform plansa „Reglementari urbanistice - Zonificare”.  Zona de protectie este delimitata si 
denumita Zona 4. Avand in vedere distanta de aproximativ 330 metri intre monumentul istoric 
Casa Alexe Tănase  si monumentul istoric biserica « Adormirea Maicii Domnului » precum si de 
distanta mica intre biserica « Adormirea Maicii Domnului » si incinta Centrului de Servicii Sociale 
unde se afla Mormantul, generalului Eraclie Arion,  a fost propusa o zona compacta de protectie, in 
lungul strazii Calea Urziceni, zona care inglobleaza si alte constructii cu valoare deosebita, 
arhitecturala si istorica, mentionate in studiul istoric si care sunt punctate in anexele fotografice 
parte integrala din acest studiu. Constituirea intr-o forma compacta a zonei de protectie pentru 
cele trei monumente, aduce un instrument suplimentar care ofera, pe langa celelalte reglementari, 
masuri in plus ce  vor  proteja, sustine si pastreaza, situl construit si specificul local. 

 Limitele zonei 4  au fost delimitata astfel (zona 4 este mai mare de 100 metri pe orice directie 
fata de monumentul determinant): limita de nord a zonei este strada Malului si limita intravilanului 
propus si partial limite laterale de loturi, limita de est a zonei este str. Chermezei, limita de vest a 
zonei este formata de strada Putului, limita de sud a zonei este str. Calea Gradinitei, str. Drumul 
Vacilor, str. Fierarilor. Strada  Calea Urziceni, traverseaza pe lugime aceasta zona de protectie, de 
pe ea se formeaza perspectivele asupra monumentelor sau constructiilor de importanta locala.  
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Costructiile de importanta deosebita, arhitecturala sau istorica propuse pentru protectie locala 
aflate in zona 4 sunt urmatoarele, constructii metionate in studiul istoric,: 

Scoala cu clasele I-IV (scoală tip “Spiru Haret”), Poarta fostului Conac al lui Alexandru Ghica, 
Locuinta de la inceputul secolului XX. 
Zona 4 marcheaza nucleul vechi, „vatra satului”, Fierbinti de Sus. Zona 4 este zona de 

protectie a centrului orasului Fierbinti de Sus. 
 
 
 

 Functiuni permise in zona de protectie Zona 4: 

Sunt admise următoarele tipuri de activităţi: locuire şi activităţi complementare, administraţie 
publica, servicii - prestări servicii, comerţ en-detail, alimentaţie publică, învăţământ, cultură şi 
culte, agrement şi petrecerea timpului liber, inclusiv spaţii publice amenajate, plantate /libere. 

 
 Functiuni interzise in zona de protectie Zona 4: 

Utilizări interzise: activităţi industriale şi alte activităţi care generează noxe (zgomot, fum, 
supraîncărcarea anormală a reţelelor, etc.), activităţi de depozitare şi comerciale en-gros, 
antrepozitele şi magaziile nelegate de o activitate comercială sau artizanală admisă în zonă; 

 
 Amplasarea cladirilor aflate in zona de protectie Zona 4: 

Se recomandă menţinerea modului tradiţional de ocupare al parcelei: retrageri, orientarea faţă 
de punctele cardinale; 

 
 Inaltimea maxima admisa aflate in zona de protectie Zona 4:  

Regim de înălţime maxim: P+1+M (7m la cornişă); mansarda va ocupa maximum 60% din 

suprafata etajului. Este recomandat ca inaltimea la cornisa a viitoarelor constructii aflate in 

imediata vecinatate sa nu depaseasca cormisa monumentului protejat. 

 Aspectul exterior al clădirilor aflate in zona de protectie Zona 4:  

- volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentul istoric;  

- vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre şi dinspre monumentul istoric;  

- se interzic construcţiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentul 
istoric şi obturează palierele de vizibilitate;  

- aspectul exterior al clădirilor: volumetrie simplă, panta acoperisurilor va fi de inclinatie 

medie, utilizarea materialelor de bună calitate, inclusiv la împrejmuiri; cromatica 
aleasa pentru finisaje va fi una potrivita cu cladirea propusa, este interzisa folosirea 

culorilor stridente. 

Autorizarea lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare se va face pe baza şi în conformitate cu 
avizul M.C.P.N. 

 

 

Cod LMI: IL-II-m-B-14124  

De u ire: Casa Alexe Tă ase,  

Adresa: Sat Fier i ii de Sus, Oraş Fier i i Târg, Calea Urzi e i, r.  

 
 Autorizarea intervenţiilor incinta împrejmuită a Casei „Alexe Tanase”: 
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Sunt permise intervenţii care conservă, restaurează şi pun în valoare existentul, lucrari care 
prin natura lor completeaza existentul si care sunt rezultatul unor necesitati ale proprietarului, 
precum şi lucrări pentru utilităţi, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare privind monumentele 
istorice. 

 In spaţiul liber din interiorul incintei împrejmuite sunt admise activităţi de specifice locuirii, iar 
autorizarea lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare se va face pe baza şi în conformitate cu avizul 
M.C.P.N; 

Autorizarea intervenţiilor se va face pe baza şi în conformitate cu avizul M.C.P.N. 
 

 Zona de protecţie a monumentului istoric Casa „Alexe Tanase” :  

Conform plansa „Reglementari urbanistice - Zonificare”.  Zona de protectie este delimitata si 
denumita Zona 4. Avand in vedere distanta de aproximativ 330 metri intre monumentul istoric 
Casa Alexe Tănase  si monumentul istoric biserica « Adormirea Maicii Domnului » precum si de 
distanta mica intre biserica « Adormirea Maicii Domnului » si incinta Centrului de Servicii Sociale 
unde se afla Mormantul, generalului Eraclie Arion,  a fost propusa o zona compacta de protectie, in 
lungul strazii Calea Urziceni, zona care inglobleaza si alte constructii cu valoare deosebita, 
arhitecturala si istorica, mentionate in studiul istoric si care sunt punctate in anexele fotografice 
parte integrala din acest studiu. Constituirea intr-o forma compacta a zonei de protectie pentru 
cele trei monumente, aduce un instrument suplimentar care ofera, pe langa celelalte reglementari, 
masuri in plus ce  vor  proteja, sustine si pastreaza, situl construit si specificul local. 

 Limitele zonei 4  au fost delimitata astfel (zona 4 este mai mare de 100 metri pe orice directie 
fata de monumentul determinant): limita de nord a zonei este strada Malului si limita intravilanului 
propus si partial limite laterale de loturi, limita de est a zonei este str. Chermezei, limita de vest a 
zonei este formata de strada Putului, limita de sud a zonei este str. Calea Gradinitei, str. Drumul 
Vacilor, str. Fierarilor. Strada  Calea Urziceni, traverseaza pe lugime aceasta zona de protectie, de 
pe ea se formeaza perspectivele asupra monumentelor sau constructiilor de importanta locala.  

Costructiile de importanta deosebita, arhitecturala sau istorica propuse pentru protectie locala 
aflate in zona 4 sunt urmatoarele, constructii metionate in studiul istoric,: 

Scoala cu clasele I-IV (scoală tip “Spiru Haret”), Poarta fostului Conac al lui Alexandru Ghica, 
Locuinta de la inceputul secolului XX. 
Zona 4 marcheaza nucleul vechi, „vatra satului”, Fierbinti de Sus. Zona 4 este zona de 

protectie a centrului orasului Fierbinti de Sus. 
 
 
 

 Functiuni permise in zona de protectie Zona 4: 

Sunt admise următoarele tipuri de activităţi: locuire şi activităţi complementare, administraţie 
publica, servicii - prestări servicii, comerţ en-detail, alimentaţie publică, învăţământ, cultură şi 
culte, agrement şi petrecerea timpului liber, inclusiv spaţii publice amenajate, plantate /libere. 

 
 

 Functiuni interzise in zona de protectie Zona 4: 

Utilizări interzise: activităţi industriale şi alte activităţi care generează noxe (zgomot, fum, 
supraîncărcarea anormală a reţelelor, etc.), activităţi de depozitare şi comerciale en-gros, 
antrepozitele şi magaziile nelegate de o activitate comercială sau artizanală admisă în zonă; 

 . 
 Amplasarea cladirilor aflate in zona de protectie Zona 4: 

Se recomandă menţinerea modului tradiţional de ocupare al parcelei: retrageri, orientarea faţă 
de punctele cardinale; 

 
 Inaltimea maxima admisa a cladirilor aflate in zona de protectie Zona 4:  

Regim de înălţime maxim: P+1+M (7m la cornişă); mansarda va ocupa maximum 60% din 

suprafata etajului. Este recomandat ca inaltimea la cornisa a viitoarelor constructii aflate in 

imediata vecinatate sa nu depaseasca cormisa monumentului protejat. 
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 Aspectul exterior al clădirilor aflate in zona de protectie Zona 4:  

- volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentele istorice;  

- vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre şi dinspre monumentele istorice;  

- se interzic construcţiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentele 
istorice şi obturează palierele de vizibilitate;  

- aspectul exterior al clădirilor: volumetrie simplă, panta acoperisurilor va fi medie ca 

inclinatie, utilizarea materialelor de bună calitate, inclusiv la împrejmuiri; cromatica 
aleasa pentru finisaje va fi una potrivita cu constructia care  urmeaza a fi realizata, 

este interzisa folosirea culorilor stridente. 

Autorizarea lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare se va face pe baza şi în conformitate cu 
avizul M.C.P.N. 

 

  

Cod LMI: IL-II-m-B-14125  

Denumire: Biserica « Adormirea Maicii Domnului », 1842  

Adresa: Oraş Fier i i Târg, Str. Malului, r. . 
 

 Autorizarea intervenţiilor in incinta împrejmuită a Bisericii  

« Adormirea Maicii Domnului »: 

Sunt permise intervenţii care conservă, restaurează şi pun în valoare existentul, precum şi 
lucrări pentru utilităţi, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare privind monumentele istorice.  

Autorizarea intervenţiilor se va face pe baza şi în conformitate cu avizul M.C.P.N. 
 Zona de protecţie a monumentului istoric Biserica „Adormirea Maicii Domnului” :  

Conform plansa „Reglementari urbanistice - Zonificare”.  Zona de protectie este delimitata si 
denumita Zona 4. Avand in vedere distanta de aproximativ 330 metri intre monumentul istoric 
Casa Alexe Tănase  si monumentul istoric biserica « Adormirea Maicii Domnului » precum si 
de distanta mica intre biserica « Adormirea Maicii Domnului » si incinta Centrului de Servicii 
Sociale unde se afla Mormantul, generalului Eraclie Arion,  a fost propusa o zona compacta de 
protectie, in lungul strazii Calea Urziceni, zona care inglobleaza si alte constructii cu valoare 
deosebita, arhitecturala si istorica, mentionate in studiul istoric si care sunt punctate in anexele 
fotografice parte integrala din acest studiu. Constituirea intr-o forma compacta a zonei de 
protectie pentru cele trei monumente, aduce un instrument suplimentar care ofera, pe langa 
celelalte reglementari, masuri in plus ce  vor  proteja, sustine si pastreaza, situl construit si 
specificul local. 
 Limitele zonei 4  au fost delimitata astfel (zona 4 este mai mare de 100 metri pe orice directie 
fata de monumentul determinant): limita de nord a zonei este strada Malului si limita 
intravilanului propus si partial limite laterale de loturi, limita de est a zonei este str. Chermezei, 
limita de vest a zonei este formata de strada Putului, limita de sud a zonei este str. Calea 
Gradinitei, str. Drumul Vacilor, str. Fierarilor. Strada  Calea Urziceni, traverseaza pe lugime 
aceasta zona de protectie, de pe ea se formeaza perspectivele asupra monumentelor sau 
constructiilor de importanta locala.  
Costructiile de importanta deosebita, arhitecturala sau istorica propuse pentru protectie locala 
aflate in zona 4 sunt urmatoarele, constructii metionate in studiul istoric,: 
Scoala cu clasele I-IV (scoală tip “Spiru Haret”), Poarta fostului Conac al lui Alexandru Ghica, 
Locuinta de la inceputul secolului XX. 
Zona 4 marcheaza nucleul vechi, „vatra satului”, Fierbinti de Sus. Zona 4 este zona de 
protectie a centrului orasului Fierbinti de Sus. 
Functiuni permise in zona de protectie Zona 4: 
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Sunt admise următoarele tipuri de activităţi: locuire şi activităţi complementare, administraţie 
publica, servicii - prestări servicii, comerţ en-detail, alimentaţie publică, învăţământ, cultură şi culte, 
agrement şi petrecerea timpului liber, inclusiv spaţii publice amenajate, plantate /libere. 

 
 Functiuni interzise in zona de protectie Zona 4: 

Utilizări interzise: activităţi industriale şi alte activităţi care generează noxe (zgomot, fum, 
supraîncărcarea anormală a reţelelor, etc.), activităţi de depozitare şi comerciale en-gros, 
antrepozitele şi magaziile nelegate de o activitate comercială sau artizanală admisă în zonă; 

 
 
 
 . 

 Amplasarea cladirilor aflate in zona de protectie Zona 4: 

Se recomandă menţinerea modului tradiţional de ocupare al parcelei: retrageri, orientarea faţă 
de punctele cardinale; 

 
 Inaltimea maxima admisa a cladirilor aflate in zona de protectie Zona 4:  

Regim de înălţime maxim: P+1+M (7m la cornişă); mansarda va ocupa maximum 60% din 

suprafata etajului. Este recomandat ca inaltimea la cornisa a viitoarelor constructii aflate in 

imediata vecinatate sa nu depaseasca cormisa monumentului protejat. 

 Aspectul exterior al clădirilor aflate in zona de protectie Zona 4:  

- volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentele istorice;  

- vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre şi dinspre monumentele istorice;  

- se interzic construcţiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentele 
istorice şi obturează palierele de vizibilitate;  

- aspectul exterior al clădirilor: volumetrie simplă, panta acoperisurilor va fi medie ca 

inclinatie, utilizarea materialelor de bună calitate, inclusiv la împrejmuiri; cromatica 

aleasa pentru finisaje va fi una potrivita cu constructia care  urmeaza a fi realizata, 

este interzisa folosirea culorilor stridente. 

Autorizarea lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare se va face pe baza şi în conformitate cu 
avizul M.C.P.N. 

 

 UTR Zp5 - se  gaseste in partea de sud a trupului de intravilan secundar Fierbintii de Jos si 

este constituit pe aceeasi suprafata cu cea a ocupata de zona de protectie a monumentului istoric 

Biserica « Sf. Nicolae », denumita Zona 5. Mai precis, delimitarea UTR Zp5: 

- limita de nord a zonei este str. Croitorilor, si partial limite laterale de loturi, 

- limita de est a zonei este limita intravilanului propus,  

- limita de vest a zonei este formata de limite laterale de loturi,  

- limita de sud a zonei este str. Bisericii si limita intravilanului propus.  

 

Functiunea dominanata a UTR Zp5 este locuirea. Ea va fi sustinuta ca  functiune 

dominanata prin realizarea viitoarelor investitii 

UTR Zp5 a fost determinat de  monumentul istoric Biserica « Sf. Nicolae » si este constituit 

astfel incat sa sustina prevederile si reglementarile care sunt instituite in prezentul regulament 

pentru monumentele istorice si zona de protectie aferenta. Zonele functionale din UTR Zp5 sunt 

materializate in plansa R1 parte din prezentul RLU. 
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La prevederile si reglementarile instituite pentru fiecare zona functionala din intravilan de 

la cap IV din prezentul RLU se adauga urmatoarele: 

 

Cod LMI: IL-II-m-B-20199  

Denumire: Biserica « Sf. Nicolae », 1854 

Adresa: Sat  Fier i ii de Jos, Oraş Fier i i Târg, Str. ţiseri ii, r.  

 

 
 Autorizarea intervenţiilor in incinta împrejmuită a Bisericii « Sf. Nicolae »: 

Sunt permise intervenţii care conservă, restaurează şi pun în valoare existentul, precum şi 
lucrări pentru utilităţi, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare privind monumentele istorice.  

Autorizarea intervenţiilor se va face pe baza şi în conformitate cu avizul M.C.P.N. 
 

 Zona de protecţie a monumentului istoric Biserica « Sf. Nicolae »: 

Conform plansa „Reglementari urbanistice - Zonificare”. Zona de protectie este delimitata si 
denumita Zona 5.  

Limitele zonei 5  au fost delimitata astfel (zona 5 este mai mare de 100 metri pe orice directie 
fata de monumentul determinant): limita de nord a zonei este str. Croitorilor, si partial limite laterale 
de loturi, limita de est a zonei este limita intravilanului propus, limita de vest a zonei este formata 
de limite laterale de loturi, limita de sud a zonei este str. Bisericii si limita intravilanului propus. 
Perspectivele  asupra monumentului determinant pentru zona 5 de protectie se pot forma  de pe 
strazile Bisericii si Podgorenilor. 

 
 Functiuni permise in zona de protectie Zona 5: 

Sunt admise următoarele tipuri de activităţi: locuire şi activităţi complementare, administraţie 
publica, servicii - prestări servicii, comerţ en-detail, alimentaţie publică, învăţământ, cultură şi 
culte, agrement şi petrecerea timpului liber, inclusiv spaţii publice amenajate, plantate /libere. 

 
 

 Functiuni interzise in zona de protectie Zona 5: 

Utilizări interzise: activităţi industriale şi alte activităţi care generează noxe (zgomot, fum, 
supraîncărcarea anormală a reţelelor, etc.), activităţi de depozitare şi comerciale en-gros, 
antrepozitele şi magaziile nelegate de o activitate comercială sau artizanală admisă în zonă; 

 . 
 Amplasarea cladirilor aflate in zona de protectie Zona 5: 

Se recomandă menţinerea modului tradiţional de ocupare al parcelei: retrageri, orientarea faţă 
de punctele cardinale; 

 
 Inaltimea maxima admisa a cladirilor aflate in zona de protectie Zona 5:  

Regim de înălţime maxim: P+1+M (7m la cornişă); mansarda va ocupa maximum 60% din 

suprafata etajului. Este recomandat ca inaltimea la cornisa a viitoarelor constructii aflate in 

imediata vecinatate sa nu depaseasca cormisa monumentului protejat. 

 Aspectul exterior al clădirilor aflate in zona de protectie Zona 5:  

- volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la monumentele istorice;  

- vor fi protejate toate palierele de vizibilitate spre şi dinspre monumentele istorice;  

- se interzic construcţiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară monumentele 
istorice şi obturează palierele de vizibilitate;  
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- aspectul exterior al clădirilor: volumetrie simplă, panta acoperisurilor va fi medie ca 

inclinatie, utilizarea materialelor de bună calitate, inclusiv la împrejmuiri; cromatica 

aleasa pentru finisaje va fi una potrivita cu constructia care  urmeaza a fi realizata, 

este interzisa folosirea culorilor stridente. 

Autorizarea lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare se va face pe baza şi în conformitate cu 
avizul M.C.P.N. 

 

UTR 6 – se gaseste in partea de sud a teritoriul administrativ, aproape de limita teritorial 

administrativa a orasului. UTR 11 este determinat de Trupul izolat nr 6, SEMTEST, parte dintr-o 

fosta unitate zootehnica, in prezent desfiintata. UTR 11 poate fi accesat pe o suma de drumuri de 

exploatare si in final prin De 437. Zonele functionale din UTR Zp2 sunt materializate in plansa R1 

parte din prezentul RLU. 
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VII. ANEXE 

 

ANEXA 1 

 

DEFINI II ALE UNOR TERMENI UTILIZA I ÎN  
REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM – R.L.U. 

 

Î  preze tul Regula e t Lo al de Ur a is , au fost utiliza i o serie de ter e i î  
plus fa ă de ei o i u i î  Ghidul upri zâ d pre izări, detalieri şi exe plifi ări pe tru 
ela orarea regula e tului lo al de ur a is , apro at u Ordi ul MLPAT r. /N/  - , 
sau a fost ua at î elesul u ora di tre a eştia, astfel:  
 

ACTIVITĂ I TER IARE = a tivită i de servi ii de toate ategoriile o for  Clasifi ării 

A tivită ilor di  E o o ia Na io ală - Co isia Na io ală de “tatisti ă, . 
 

ALINIAMENT = li ia de de ar a ie î tre do e iul pu li  şi proprietatea privată. “e 
utilizează î  regle e tări şi ali ia e tul de fu d  are sta ileşte li ia pâ ă la are pot 

fi dispuse lădirile spre i teriorul tere ului, î  s opul de a se proteja o ai u ă 
posibilitate de utilizare a interiorului insulei. 

 

ALINIEREA CLĂDIRILOR = li ia pe are su t dispuse fa adele lădirilor spre stradă şi are 
poate coincide cu aliniamentul sau poate fi retrasă fa ă de a esta, o for  prevederilor 
regula e tului. Î  azul retragerii o ligatorii a lădirilor fa ă de ali ia e t, i terspa iul 
di tre ali ia e t şi ali ierea lădirilor este non aedificandi, u ex ep ia î prej uirilor, 
acceselor şi a teraselor ridi ate u el ult ,  etri fa ă de ota tere ului di  situa ia 
a terioară lu rărilor de terasa e t. 

 

ANEXE ALE LOCUIN ELOR = lădiri de i i di e siu i realizate pe o par elă i depe de t 
de lădirea pri ipală, desti ate pe tru gararea a 1-  aşi i sau pe tru agre e t 
u rare, pergole a operite, sere ; suprafa a a estora u se ia î  o siderare î  al ulul 

i di ilor ur a isti i  POT şi CUT; u su t ad ise î  Capitală a exele de tip rural pe tru 
adăpostirea a i alelor şi produselor agri ole pe tru su ziste ă sau o er ializare. 

 

CENTRU COMERCIAL ŞI DE AFACERI =  parte a zo ei e trale are grupează ele ai 
i porta te servi ii a ageriale, teh i e şi profesio ale grupate î  lădiri spe ializate 
pentru birouri multietajate, dar recomandabil nu peste P+6 niveluri conform celor mai 

recente studii de marketing), servicii financiar-bancare, servicii profesionale pentru 

persoa e fizi e si juridi e, poştă şi tele o u i a ii, age ii diverse i o iliare, de turis  
etc.), edituri, centre media, e tre şi galerii de artă, expozi ii, hoteluri, restaura te, 
o er  ge eral, spe ializat şi de lux, servi ii ole tive şi perso ale, a tivită i ale 

diverselor orga iza ii politi e, e o o i e, patro ale şi profesio ale, re reere şi sport î  
spa ii a operite, i i a tivită i produ tive a ufa turiere spe ializate sau e esare 
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pe tru fu io area altor a tivită i di  e trul de afa eri, depozite i -gros, lo ui e u 
partiu spe ial, î  are su t i luse spa ii pe tru profesiu i li erale irouri de avo atură 
ca i ete edi ale, irouri de o sulta ă fi a iar - o ta ilă et . , străzi şi pia ete 
pieto ale, par aje ultietajate. I stitu iile şi servi iile pu li e pot fi lo alizate î  e trul 
de afa eri dar u parti ipă la defi irea a estuia, i i fu io al, i i ca indici urbanistici 

utiliza i pe tru deli itare CUT ex lusiv pe tru o er  şi servi ii - mai mare de 1,0). 

Ce trele de afa eri o stituie î  preze t pri ipala o e trare de lo uri de u ă u 
alifi are edie şi superioară di  lo alitate. 

 

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - reprezi tă raportul    di tre 
suprafa a o struita desfăşurată şi suprafa a par elei. Î  al ulul suprafe ei o struite 
desfăşurate u su t i luse suprafa a garajelor şi a spa iilor teh i e a plasate î  
subteran, suprafe ele al oa elor şi teraselor des hise pre u  i i ea a podurilor 

eutiliza ile. Î  azul a sardelor se o sideră o ve io al o suprafa ă egală u % 
di  suprafa a ivelului ure t. 

 

COMER  – stru tura a tuală a arilor spa ii o er iale este ur ătoarea:  
centre comerciale regionale 

supermagazine / hipermagazine 

mari magazine 

centre comerciale locale 

magazine populare  

o er  spe ializat 

sta ii – service 

alte spa ii o er iale 

 

COMER  EN GRO“ = so ietă i o er iale are se o upă u a hizi ionarea, depozitarea, 

rea alarea şi distri uirea ărfurilor ătre o er ia ii detailişti. 
 

COMER  / DEPO)ITE MIC-GRO“ = filieră i ter ediară de depozite î  are i tră ărfuri î  
a alaje de o er ializare, î  a tită i reduse şi u rulaj rapid pe tru aprovizionarea 

agazi elor, are se lo alizează î  zo a e trală, î  zo a ixta şi î  e trele de artier; 
astfel de depozite pot asigura şi aprovizio area la do i iliu a lie ilor. 

 

-     I.M.M. =  î trepri deri  i i şi ijlo ii o puse di : 
u ită i i ro – su   a gaja i; 
u ită i i i – î tre  şi  a gaja i;   
u ită i ijlo ii – î tre  şi  a gaja i. 

 

ÎNĂL IMEA MAXIMĂ A CLĂDIRILOR  - expri ă î  etri şi u ăr de iveluri o ve io ale 
î ăl i ea axi ă ad isă î  pla ul fa adei, ăsurată î tre tere  î  situa ia a terioară 
lu rărilor de terasa e t  şi or işe sau li ita superioară a parapetului terasei. 

 

PLATFORME LOGISTICE – grupări fu io ale de i porta ă regio ală / i ter a io ală, 
upri zâ d servi ii, distri u ie şi produ ie, situate î  exteriorul lo alită ilor î  pu tele 

de conexiune a mai multor tipuri de transporturi (rutiere, feroviare, navale) pe rute 

i ter a io ale. 
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POLI  URţANI / TER IARI =  grupări o plexe de a tivită i predo i a t di  se torul ter iar 
care au rol strategic î  dezvoltarea lo alită ii, se situează î  lo uri privilegiate a sit şi a 
a esi ilitate, atât di  exteriorul lo alită ii ât şi di  zo a e trală şi o pe sează lipsa 
spa iilor di  e trul de afa eri. A tivită ile spe ifi e polilor ur a i pri ipali sunt: 

 

- servicii manageriale, tehnice, profesionale (specializate pentru 

întreprinderi), servicii financiar- a are, so ietă i de asigurări are su t 
dispuse î  lădiri spe ializate de irouri, î  ge eral î alte dar, re o a dat 
prin studii recente de marketi g, a u depăşi P+  iveluri;  

- servi ii şi i stitu ii pu li e sau are u au legături dire te u pu li ul dar 
are fa  parte di  i dustria ter iarului  de ulegere, prelu rare, sto are şi 

difuzare a i for a iei pri  ijloa e oder e de tele o u i a ii (birouri 

teritoriale pentru impozite etc.); 

- servi ii profesio ale pe tru persoa e fizi e şi juridi e , re o a da il a fi 
a plasate peste spa ii o er iale sau î  lădiri de axi  P+  iveluri; 

- e tre de o feri e; 
- edituri, centre media; 

- e tre şi galerii de artă, expozi ii; 
- u ită i de er etare-dezvoltare şi î vă ă â t superior;  
- e tre de for are şi perfe io are; 
- u ită i produ tive u teh ologii de vârf, epolua te şi fără tra sporturi 

grele; 

- u ită i produ tive ici manufacturiere pentru produse necesare altor 

u ită i şi persoa elor are se află î  upri sul polului ter iar; 
- o er  ari agazi e, o er  spe ializat atât de lux ât şi de proxi itate 

pe tru lo uitorii di  zo ă ; 
- servicii diverse - personale cole tive şi so iale; 
- restaurante de toate tipurile; 

- re reere î  spa ii a operite spe ta ole, i e a, sport, azi o et . ; 
- hoteluri pentru afaceri; 

- lo ui e u partiu spe ial, î hiriate de ătre fir e pe ter e  lu g sau 
are i lud spa ii pe tru profesiuni liberale;  

- ari par aje ultietajate şi la sol, sta ii servi e; 
- diverse alte a tivită i o pati ile. 

 

POLI / ZONE DE TRANSFER – o e trări de a tivită i legate de arti ularea di tre arile 
fluxuri de ărfuri de pe rute i ter a io ale u ele locale, destinate transferului 

ărfurilor de pe ijloa ele grele de tra sport pe ele ad ise pe străzile lo alită ii; 
astfel de a tivită i i lud: depozitarea î  spa ii a operite şi des operite u vâ zare 

u ai pe tru ărfuri aflate î  a pa ii pro o io ale şi ărfuri are u pot fi 
tra sportate la do i iliu u autoturis ul perso al , produ ie, o taj, fa ilită i pe tru 
tra sportatori, va ă, tele o u i a ii et .  

 

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) -  reprezi tă raportul di tre proie ia la 
sol a co stru iei ridi ată deasupra otei tere ului atural şi suprafa a par elei. Î  
al ulul proie iei u vor fi i luse ieşi durile î  o solă î  afara pla ului fa adei a 
al oa elor î hise sau des hise şi i i ele e tele u rol de orativ sau de prote ie a 
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streşi i, operti e et . Cur ile de aerisire u suprafa a pâ ă la ,  p. i lusiv, i tră î  
suprafa a o struită. 

Pe tru par elele a ăror apa itate de o upare şi utilizare a tere ului a fost epuizată pri  
utilizarea la maxim a POT) restul terenului ră â e e o strui il hiar şi î  situa ia 
î străi ării a estuia sau a divizării par elelor. 

 

“ERVICII ŞI ECHIPAMENTE PUţLICE = servi iile pu li e are su t fi a ate de la uget, se 
sta iles  pri  or e şi su t desti ate tuturor lo uitorilor; î  od spe ial termenul de 

e hipa e te pu li e se refera la servi iile pu li e stru turate î  re ea la ivel de zo a 
rezide ială şi de artier – reşe, dispe sare, grădi i e, ş oli, li ee, i liote i de artier 
etc. 

 

“ERVICII DE INTERE“ GENERAL “AU “ERVICII COMERCIALE  = so ietă i, o pa ii, fir e, 
aso ia ii are asigură, o tra ost sau î  siste  o -profit, o largă ga ă de servi ii 
profesionale, tehnice, sociale, colective sau personale. 
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ANEXA 2  

 

CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM  

 

Codul Civil. 

Legea fondului funciar nr. 18/1991. 

Legea ad i istra iei pu li e lo ale r. /  şi o pletări. 

Legea r. /  privi d autorizarea exe utării o stru iilor şi u ele ăsuri pentru 

realizarea lo ui elor şi o pletări. 

Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi ur a is ul 
 

Ordonanta nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

 

Legea r. /   privi d sta ilirea şi sa io area o trave iilor la or ele legale de 

igie ă şi să ătate pu li ă. 

Legea r. /  privi d alitatea î  o stru ii. 

Legea r. /  privi d prote ia ediului odifi ată prin Legea nr. 159/1999). 

Legea r. /   privi d adastrul şi pu li itatea i o iliară. 

Legea nr.26/1996 – Codul silvic. 

Legea apelor. nr. 107/1996. 

HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism. 

Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind for ularele, pro edura de autorizare şi o i utul 

do u e ta iilor. 

Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea 

Pre izărilor privi d avizarea do u e ta iilor de ur a is  şi a e ajarea teritoriului, 

pre u  şi a do u e ta iilor teh i e pe tru autorizarea o stru iilor. 

Ordi ul Mi isterului “ă ătă ii r. /  pe tru apro area Nor elor de igie ă şi a  
     re o a dărilor privi d ediul de via ă al popula iei. 

Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. 

Ordinul Ministerului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de  

avizare şi autorizare privi d preve irea şi sti gerea i e diilor. 
Ordinul Ministerului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de  

preve ire şi sti gere a i e diilor. 
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Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor 

o u ale, ali e tarea u apă a satelor, o e tarea la re eaua de ele trifi are şi la 
re elele telefo i e, astfel u  a fost odifi at pri  H.G. r. / . 

Diferite regle e tări teh ice în domeniu: 

I 22/1999 – Nor ativ de proie tare şi exe utare a lu rărilor de ali e tare u apă şi 
a alizare a lo alită ilor. 

SR 8591/ 1997 – Re ele edilitare su tera e. Co di ii de a plasare. 
SR 1343-1/1995 – Deter i area a tită ilor de apă pota ilă pe tru lo alită i. 
STAS 10859 – Ca alizare. “ta ii de epurare a apelor uzate di  e trele populate. “tudii 

pentru proiectare. 

PE 101A/1985 – I stru iu i privi d sta ilirea dista elor or ate de a plasare a 
i stala iilor ele tri e u te siu ea peste  KV î  raport u alte o stru ii repu li at 
în 1993). 

PE 104/1993 – Nor ativ pe tru o stru ia li iilor aerie e de e ergie ele tri ă u 
tensiuni peste 1000 V. 

PE 106/1995 – Nor ativ pe tru o stru ia li iilor ele tri e de joasă te siu e. 
PE 124 – Normativ privi d ali e tarea u e ergie ele tri ă a o su atorilor i dustriali 

şi si ilari. 
PE 125/1995 – I stru iu i privi d oordo area oexiste ei i stala iilor ele tri e de 

....  KV u li ii de tele o u i a ii. 
PE 132/1995 – Nor ativ de proie tare a re elelor ele tri e de distri u ie pu li ă. 
1.RE-Ip-3/1991 – Î dru ar de proie tare pe tru i stala iile de ilu i at pu li . 
1.LI-Ip-5/1989 – I stru iu i de proie tare a î ru işărilor şi apropierilor LEA de MT şi JT 

fa ă de alte li ii, i stala ii şi o ie tive. 

I 36/1993 – M.L.P.A.T. I stru iu i teh i e pe tru proie tarea auto atizării i stala iilor 
di  e trale şi pu te ter i e. 

I 46/1993 – M.L.P.A.T. - I stru iu i privi d proie tarea, exe utarea şi exploatarea 
re elelor şi i stala iilor de televiziu e prin cablu. 

ID 17/1986 – MICh-MIp- Nor ativ departa e tal pe tru proie tarea şi exe utarea, 
verifi area şi re ep io area i stala iilor ele tri e î  zo e u peri ol de explozie.  

I.6 PE/1997 –Nor ativ experi e tal pe tru proie tarea şi exe utarea siste elor de 
distri u ie gaze aturale u o du te de polietile ă. 

I.6/1998 – Nor ativ pe tru proie tarea şi exe utarea siste elor de ali e tare u gaze 
naturale. 

3915/1994 – Proie tarea şi o struirea o du telor ole toare şi de tra sport gaze 
naturale. 

Diferite alte regle e tări teh i e î  do e iu; /N/ -CP/1996 – Ordi ul M.L.P.A.T. şi 
ONCGC pe tru apro area Metodologiei privi d exe utarea lu rărilor de i trodu ere 
a adastrului re elelor edilitare î  lo alită i. 

1645/CP-2393/1997 – Ordinul Ministerului Industriilor şi Co er ului şi ONCGC pe tru 
apro area Metodologiei privi d exe utarea lu rărilor de adastru e ergeti . 
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ANEXA 3 

 

 

 

 INVENTAR COORDONATE ZONE DE PROTECTIE IMOBILE DIN ZONE PROTEJATE 

(CONFORM STUDIU ISTORIC) 

 

 

 

 

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 » 

Terenul este liber de 

constructii, el se afla in 

stare buna. 
44 IL-I-s-B-14046.01 Necropolă  

Sec. XVI - XVIII 
45 IL-I-s-B-14046.02 Necropolă  

Sec. III – IV î.Ch. 
144 IL-II-m-B-20199 Biserica « Sf. Nicolae » 

1854 

Sat Fierbinţii de Jos, 
Oraş Fierbinţi Târg 

Str. Bisericii, nr. 8 

Foarte bună 

145 IL-II-m-B-14125 Biserica « Adormirea 
Maicii Domnului » 

1842 

Oraş Fierbinţi Târg 
Str. Malului, nr. 710 

Foarte bună 

146 IL-II-m-B-14124 Casa Alexe Tănase 

1922 

Sat Fierbinţii de Sus 

Oraş Fierbinţi Târg 
Calea Urziceni, nr. 40 

Stare de colaps 

147 IL-II-m-B-14127 Primăria  
1929 

Oraş Fierbinţi Târg 

Str. Bucureşti, nr. 56 

Foarte bună 

148 IL-II-m-B-14126 Biserica « Sf. Gheorghe » 

1863 

reparată 1915 

Oraş Fierbinţi Târg 

Str. Poştei, nr. 32bis 

Foarte bună 

150 IL-II-m-A-14129 Biserica « Adormirea 
Maicii Domnului » 

1754 

Sat Grecii de Jos, Oraş 
Fierbinţi Târg 

Str. Micşuneşti,nr. 4 

Foarte bună 

212 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 

Servicii Sociale 

Spatiul suprateran a 

disparut, corpul 
capelei. Stare spatiului 

subteran, cavoul, nu 

este cunoscuta, 
probabil degradata. 
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ANEXA 4 

 

 

 

1) OBIECTUL PROTECTIEI:  

Construcţii cu valoare deosebita, arhitecturala sau istorica, 
 propuse pentru protectie locala: 

 
 

 Grecii de Jos 
 
1. Poarta-clopotnita a bisericii “Adormirea Maicii Domnului”. Adresa: str. Micşuneşti, nr.4.  

Obs: Biserica “Sf. Mihail si Gavril”, este amplasata in Zona 1 de protectie a monumentelor istorice, 
conform plansa „Reglementari urbanistice - Zonificare”, in consecinta se supune si prevederilor 
mentionate in aceasta zona. 

2. Biserica “Sf. Mihail si Gavril”.  Adresa: str. Calea Bucuresti, nr 44. 
Obs: Biserica “Sf. Mihail si Gavril”, este amplasata in Zona 1 de protectie a monumentelor istorice, 
conform plansa „Reglementari urbanistice - Zonificare”, in consecinta se supune si prevederilor 
mentionate in aceasta zona. 
 

Fierbinți Târg 
 

3. Casa “Spadonie Gheorghe Petre”. Adresa: str. Spitalului, nr.1. 
Obs: Cladirea, este amplasata in Zona 2 de protectie a monumentelor istorice, conform plansa 
„Reglementari urbanistice - Zonificare”, in consecinta se supune si prevederilor mentionate in aceasta 
zona. 

4.Scoala primara, in prezent sediu B.C.R.. Adresa: str. Calea Bucuresti, nr. 16.  
Obs: Cladirea, este amplasata in Zona 2 de protectie a monumentelor istorice, conform plansa 
„Reglementari urbanistice - Zonificare”, in consecinta se supune si prevederilor mentionate in aceasta 
zona. 

5.Centrul de Asistenta sociala (fostul spital) si monumentul funerar al donatorului. Adresa: str. 
Spitalului, nr . 57. 

6.Troita curtea Bisericii “Sf. Gheorghe”. Adresa: str. Postei, nr. 32 bis. 
Obs: Constructia, este amplasata in Zona 2 de protectie a monumentelor istorice, conform plansa 
„Reglementari urbanistice - Zonificare”, in consecinta se supune si prevederilor mentionate in aceasta 
zona. 

7.Monumentul Eroilor din Primul Razboi Mondial. Adresa: str. Calea Bucuresti, nr 18. 
Obs: Constructia, este amplasata in Zona 2 de protectie a monumentelor istorice, conform plansa 
„Reglementari urbanistice - Zonificare”, in consecinta se supune si prevederilor mentionate in aceasta 
zona. 
 

Fierbinții de Sus 
 

8.Scoala cu clasele I-IV. Adresa: str. Calea Urziceni, nr. 82. 
Obs: Constructia, este amplasata in Zona 4 de protectie a monumentelor istorice, conform plansa 
„Reglementari urbanistice - Zonificare”, in consecinta se supune si prevederilor mentionate in aceasta 
zona. 

9.Poarta fostului conac apartinand mosiei Alexandru Ghica. Adresa: str. Calea Urziceni, nr. 422. 
Obs: Constructia, este amplasata in Zona 4 de protectie a monumentelor istorice, conform plansa 
„Reglementari urbanistice - Zonificare”, in consecinta se supune si prevederilor mentionate in aceasta 
zona. 

10.Locuinta de la inceputul sec. XX. Adresa: str. Calea Urziceni, nr. 62.. 
Obs: Constructia, este amplasata in Zona 4 de protectie a monumentelor istorice, conform plansa 
„Reglementari urbanistice - Zonificare”, in consecinta se supune si prevederilor mentionate in aceasta 
zona. 
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Fierbinții de Jos 
 

11.Monumentul eroilor. Adresa: str. Soseaua Maia intersectie cu str. Bisericii. 
12.Casa “Petre Mocanu”. Adresa: str. Soseaua Maia, nr. 24. 
 
 
 
 

Reglementari pentru construcţii cu valoare deosebita, arhitecturala sau istorica, 
 propuse pentru protectie locala: 

 
 

 Autorizarea lucrărilor de construire şi/sau desfiinţare se va face pe baza şi în conformitate cu 
avizul M.C.P.N.  
 
 Zona de protecţie. Constructia si incinta in care se afla constructia, au caracter de zonă 
construită protejată. 
 
 Functiuni permise construcţiilor cu valoare locală de patrimoniu construit, identificate prin 
studiul istoric: vor fi menţinute: sunt permise numai lucrări de reabilitare şi punere în valoare; pe 
parcelele pe care sunt amplasate construcţiile cu valoare locală de patrimoniu construit: construcţiile 
noi sau care înlocuiesc alte construcţii existente vor pune în valoare construcţiile cu valoare locală de 
patrimoniu construit;  
 
 Functiuni interzise: se interzic construcţiile masive, de mari dimensiuni, care scot din scară 
construcţiile cu valoare locală de patrimoniu construit;  
 
 Inaltimea maxima admisa-  regim de înălţime maxim: P+1+M (7m la cornişă); mansarda va 
ocupa maximum 60% din suprafata etajului. 
 
 Aspectul exterior al clădirilor noi: volumetrie simplă, utilizarea materialelor de bună 
calitate;volumetrie simplă, panta acoperisurilor va fi medie ca inclinatie, utilizarea materialelor de bună 
calitate, inclusiv la împrejmuiri; cromatica aleasa pentru finisaje va fi una potrivita cu constructia care  
urmeaza a fi realizata, este interzisa folosirea culorilor stridente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENT  LOCAL DE URBANISM                                                                                         .                                            

Plan Urbanistic General,  oras  Fierbinti-Targ 
 

 

___________________________________SC XLINE ATELIER DE ARHITECTURA SRL              87 

 

ANEXA 5 

 

CALCUL AL SUPRAFETEI DE SPATIU VERDE RAPORTAT LA NUMARUL DE LOCUITORI 

 

 

 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 

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 4 969 locuitori. 

Algoritmul de calcul este urmatorul: 

- 176 700 mp / 4 969 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 17.67 ha,  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. 
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ANEXA 6 

CONDI II DE PROTECTIE A RE ELELOR TEHNICO - EDILITARE SI SERVITUTILE IMPUSE DE 

CATRE ACESTEA VECINATATILOR 

Re ele de ali e tare u apă si a alizare 

• “TA“ / - : "A plasarea î  lo alitati a re elelor edilitare su tera e exe utate î  
săpătură" sta ileste dista tele i i e î tre re ele, de la o stru tii si dru uri, fu ie de 
asigurarea exe u iei lu rărilor, exploatării lor efi ie te, pre u  si pe tru asigurarea prote tiei 
sanitare. 

Di  pres rip iile a estui “TA“ e io ă  : 
-Co du tele de apă se vor poza su tera , la ada i ea i i ă de î ghe . 
-Co du tele de apă se vor a plasa la o dista tă i i ă de   de fu da iile o stru iilor, 

iar î  pu tele de i terse tii, la i i    si totdeau a deasupra a alizării.

-Decretul nr. 1059/1967 emis de Ministerul Sanatatii impune asigurarea zonei 

de prote tie sa itară    pe tru surse de apa si pu uri de edie ada i e. 
• 

-Di  pres rip iile "Nor elor de igie ă" privi d ediul de viată al popula iei, aprobate prin 

Ordi ul Mi isterului “a atatii r. / , e io ă  ă statiile de epurare a apelor uzate 
e ajere se vor a plasa la o dista tă i i ă de   de zo a de lo ui e. 

 

Re ele de ali e tare u e ergie ele tri ă 

De-a lungul liniilor electri e aerie e este e esar a se respe ta o dista tă de prote tie 
ăsurată di  ax de : 

- 7 m (min) - 17 m (max) pentru LEA 400 kV 

- 6 m (min) - 16 m(max) pentru LEA 220 kV 

- 5 m (min) - 15 m (max) pentru LEA 1 lOkV 

Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente   

sau exe utarea ori ăror lu rări î  apropierea o ie tivelor e ergeti e existe te statii si posturi de 
transformare, linii si cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectul de specialitate RENEL. 

Re elele ele tri e existe te si propuse î  lo alitile studiate respe tă or ele RENEL, 
precum si cele din domeniile conexe. 

In principal se face referire la: 

- PE 101-85 +PE 101a/85 -Nor ativ pe tru o struirea i stala iilor electrice, conexiuni si 

transformare, cu tensiuni de peste 2 kV 
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 -PE 104/93 - Nor ativ pe tru o stru tia li iilor aerie e de e ergie ele tri ă, u te siu i 
de peste 1 kV 

 -PE 106/95 - Nor ativ pe tru o stuirea li iilor de joasă te si e. 

 - PE 107/89 - Nor ativ pe tru proie tarea si exe u ia re elelor de a luri ele tri e. 

 - PE 125/89 - I stru iu i privi d oordo area oexiste tei i stala iilor ele tri e u li ii de 
tele o u i a ii.

- Iii - Ip 5 - ICEMENERG 89 -Instructiu i de proie tare a î ru işărilor si apropierilor LEA 
m.t. si LJEA j.t. fata de alte linii, instalatii si obiective. 

- STAS 8591/1 -91- A plasarea î  lo alităti a re elelor edilitare su tera e exe utate î  
săpătură. 

- ID 17-86- Ministerul Chimiei si Petrochimiei – Nor ativ pe tru proie tarea, exe u ia, 
verificarea si receptionarea de instalatii electrice în zone cu pericol de explozie. 

- PE 122 – 82- I stru iu i privind reglementarea coexistentei liniilor electrice aeriene cu 

tensiuni de peste 1 kV, cu sistemele de îmbumatatiri funciare. 

 

- PE 123 – 78 – Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea si repararea liniilor 

ele tri e are tre  pri  păduri si terenuri agricole. 

 

 

Conducte de transport titei si produse petroliere  

 

SC CONPET SA, conform adresei nr. 2056/13.06.2014, privind avizarea documentatiei 

Reactualizare P.U.G. Oras Fierbinti-Targ, jud. Ialomita, are  calitatea de concesionar al 

Sistemului national de transport titei, gazolina, condesat si etan conform HG 793/2002. 

 SC CONPET SA administreaza trei conducte magistrale de transport titei 2 x Ø ¾  
F +F  Calareti Ploiesti, respe tiv Ø  Calareti Ploiesti cu instalatiile aferente (robineti de 

sectionare, aerisiri, bazine de retentie, prize potential, travesari aeriene, etc.) ce tranziteaza 

extravilanul orasului Fierbinti-Targ. 

 

Conductele mentionate mai sus au fost materializate pe plansa U.1.2. INCADRARE IN 

TERITORIU ADMINISTRATIV – PROPUS, plansa care face parte din partea desenata a 

documentatiei  Reactualizare P.U.G.  Oras Fierbinti-Targ, jud. Ialomita,  conform adresei nr. 

2056/13.06.2014. 

 

Conform Ordinului nr. 196/2006 al A.N.R.M. privind instituirea de zone (culoare) cu 

restrictii de construire pe traseul conductelor de titei administrate de catre SC CONPET SA, 

zona de siguranta la conducta de transport titei este de 10 metri de o parte si de alta a 
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conductei. Zona de siguranta instituita este o zona in care se interzice efectuarea oricaror 

lucrari de constructii si montaj, chiar si cu caracter provizoriu. 

 

In consecinta, pe plansa U.1.2. INCADRARE IN TERITORIU ADMINISTRATIV – PROPUS, 

a fost materializata, atat grafic cat si prin mentionare in legenda, zona de siguranta 

instituita la conductele de titei. 

 

Este obligatoriu obtinerea avizului SC CONPET SA pentru orice lucrare de introducere 

in intravilan, eliberari de Autorizatii de Construire, avizari de studii de urbanism de tip Plan 

Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de Detaliu, extinderi, modernizari de drumuri, etc. 

amplasate in vecinatatea conductelor de transport titei.  

La eliberarea Certificatelor de Urbanism in vederea vanzarii/cumpararii imobilelor, 

terenuri sau altele aflate in zona conductelor de transport titiei, traversate de conducte sau 

influentate de zona de siguranta a acestora, se va mentiona SC CONPET SA,  in calitate de 

concesionar al Sistemului national de transport titei, gazolina, condesat si etan. 

Re ele de gaze aturale 

In conformitate cu "Normativul Departamental nr. 3915 - 94 privind proiectarea si 

construirea conductelor colectoare si de transport de gaze naturale" intrat în vigoare la  01. 

01. 1996, distantele dintre conductele magistrale de gaze naturale si diversele obiective 

su t ur ătoarele: 

- Depozite ar ura i si statii PECO 60 m 

- I stalatii ele tri e de tip exterior, u te siu ea o i ală 

de 110 kV sau mai mare, inclusiv statiile 55 m 

- I stalatii ele tri e de tip i terior si exterior, u te siu ea o i ală 

                                      ai i ă de  kV, posturi de tra sfor are 50 m 

-Ce tre populate si lo ui e i dividuale 65 m 

-Paralelism cu liniile CF, ecartament normal 80 m 

-Paralelism cu drumuri:                    

a io ale                                                                                                                       52 m 

jude e e 50 m 

comunale 48 m 
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I  eea e priveşte dista tele i i e di tre o du tele de gaze de presiu e edie si 
presiu e joasă si alte instalatii, constructii sau obstacole subterane, acestea sunt normate de 

normativul 16 -  si “TA“ / , di  are se a exează u  extras. Dista tele de sigura ă de la 
statile de reglare- ăsurare u de it de pâ ă la .  /h si presiu ea la intrare de peste 6 

bar): 

- la lădirile ivile u grad I-II de reziste tă la fo  12 m 

- la lădirile ivile u grad III-IV de rezistent a la foc 15 m 

- fată de argi ea dru urilor arosa ile 8 m 

 

I  azul a plasării u or o stru tii în zona conductelor de gaze se vor cere  avize de la 

ROMGAZ - se ia de exploatare a o du telor agistrale de gaze aturale. 

 

Distante minime intre conducte de gaze si alte instalatii, constructii sau obstacole subterane 

–Normativ 16- 86 si STAS 8591 – 91 

 

 

 

Instalatia , constructia sau obstacole subterane 

Distanta minima (m) 

Presiune redusa Presiune medie 

Cladiri cu subsol sau terenuripropuse pentru constructii 3.0 3.0 

Cladiri fara subsoluri 1.5 2.0 

Canale pentru retele tehnice, canale pentru instalatii 

telefonice 

1.5 2.0 

Conducte de canalizare 1.0 1.5 

Conducte de apa , cabluri de forta, telefonice si caminele 

acestor instalatii 

0.6 0.6 

Camine pentru retele termice decanalizare, telefonice 1.0 1.0 

Copaci 1.5 1.5 

Stalpi 0.5 0.5 

Linii de cale ferata - rambleu 5.5 5.5 
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           Pe teritoriul administrativ al orasului Fierbinti-Targ exista retele si obiective ale 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A., sucursala Tirgu Mures conform avizului emis de S.N.G.N. ROMGAZ 

S.A., sucursala Tirgu Mures. Aceste retele si obiective, au fost trasate pe plansele P.U.G., 

ele sunt urmatoarele: 

 

- Conducte colectoare existente. Pozitia lor acestor conducte este marcata pe 

planuri. Pentru aceaste conducte au fost instituite o zona de siguranta, 200 

metri de o parte si de alta a conductei si distante minime de siguranta, 20 metri 

de o parte si de alta a conductei.  

- Conducte colectoare proiectate. Pozitia lor acestor conducte este marcata pe 

planuri. Pentru aceaste conducte au fost instituite o zona de siguranta, 200 

metri de o parte si de alta a conductei si distante minime de siguranta, 20 metri 

de o parte si de alta a conductei. 

- Conducte de aductiune. Pozitia lor acestor conducte este marcata pe planuri. 

Distanta de siguranta fata de conductele de aductiune  este de 35 metri de o 

parte si de alta a conductei. 

- Grupuri de sonde. Pozitia lor acestor grupuri de sonde este marcata, de 

asemeni, pe planuri. Distanta de siguranta fata de grupuri de sonde este de 35 

metri in orice directie. 

- Sonde. Pozitia lor acestor sonde este marcata, de asemeni, pe planuri. Distanta 

de siguranta fata de sonde este de 50 metri in orice directie. 

 

 

In privinta modului in care este influentat PUG oras Fierbinti Targ de retelele si 

obiectivele S.N.G.N. ROMGAZ S.A., vezi avizul S.N.G.N. ROMGAZ S.A., sucursala Tirgu 

Mures corelat cu plansele PUG. 
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