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MEMORIUL GENERAL
1. INTRODUCERE
1.1. DATE DE RECUNOA TERE A DOCUMENTA IEI
- Denumirea lucr rii
- Beneficiar
- Baza proiect rii

- Proiectant
- Data elabor rii

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA CURTE TI
Consiliul local Curte ti
Ordinul 13 N/1999,GP 038/99
Legea 350/2001, ORDIN MLPTL1943 i
Ordinul 525/ 1996
S.C."NORD PROIECT”S.A. Boto ani
Septembrie 2009 – ianuarie 2010

1.2. OBIECTUL LUCR RII
Obiectul lucr rii const în stabilirea strategiei, a priorit ilor,
reglement rilor i servitu ilor de urbanism ce vor fi aplicate în utilizarea
terenurilor i construc iilor din cadrul localita ilor comunei Curte ti din jude ul
Boto ani.
Conform politicilor publice, orientate spre dezvoltarea durabil , adoptate de
Consiliul Local Curte ti, jud. Boto ani, a devenit necesar rezolvarea, în cadrul
Planului Urbanistic General al Comunei, a urm toarelor:
a. stabilirea i delimitarea teritoriului intravilan al localita ilor;
b. optimizarea rela iilor dintre localitati i teritoriile adiacente, cu tendin ele
de dezvoltare ale regiunii;
c. valorificarea poten ialului uman, economic i natural al comunei;
d. organizarea i dezvoltarea c ilor de comunica ii;
e. stabilirea i delimitarea zonelor func ionale ale localita ilor;
f. stabilirea condi iilor de construibilitate i delimitarea zonelor în care se
instituie restrictii;
g. stabilirea i delimitarea zonelor protejate;
h. modernizare i dezvoltarea infrastructurii edilitare;
i. eviden ierea regimului proprieta ii imobiliare i stabilirea circula iei
juridice a terenurilor;
j. delimitarea terenurilor propuse pentru obiective de utilitate public ;
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1.3. SURSELE DE DOCUMENTARE
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, completat
prin Ordonan a Guvernului nr. 69/2004, de Legea nr. 289/2006 i de Legea
242 din 23 iunie 2009, privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.
27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, aprobate prin Ordinul
ministrului lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei nr. 1.943/2001, cu
modific rile ulterioare;
Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construc ii;
Legea nr. 18/1991 republicat în 1998 a fondului funciar, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea public
i regimul juridic al
acesteia;
Legea nr. 54/1998 - privind circula ia juridic a terenurilor;
Legea nr. 33/1994 - privind exproprierea pentru o cauz de utilitate public ;
Legea nr. 219/1998 - privind regimul concesiunilor;
Legea nr. 7/1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliar , republicat în
M.Of. 201 din 03.03.2006 cu modific rile i complet rile ulterioare;
Legea nr. 69/1991/1997 - privind administra ia public local ;
Legea nr.137/1995 - privind protec ia mediului (modificat prin Legea nr.
159/1999);
Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospod rire comunal , cu
modific rile i complet rile ulterioare;
Legea nr. 1076/2004;
Legea nr. 82/1998 - pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic
al drumurilor;
Legea nr. 107/1996 - a apelor;
Legea 458/2002 modificat
i completet cu Legea 311/2004 privind
calitatea apei potabile;
Legea nr. 41/1995 - privind protec ia patrimoniului na ional;
Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
H.G.R. nr. 525/1996- pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism;
Regulamentul RUR din 26.09.2006 referitor la organizarea i func ionarea
Registrului Urbani tilor din România, publicat în M.O.nr. 853/18.10.2006.
Codul civil;
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Ordinul ministrului S
ii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de
igien i a recomand rilor privind mediul de via al popula iei;
Ordinul comun nr. 214/RT/16/NN/martie 1999 al ministrului Apelor,
durilor i Protec iei Mediului i al ministrului Lucr rilor Publice i Amenaj rii
teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documenta iilor i
de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism i de amenajare a
teritorului;
Legea nr.363/2006 privind aprobarea PATN - Sec iunea I - C i de
comunica ie;
Legea 171/1997 privind aprobarea PATN - Sec iunea II – Apa;
Legea 5/2000 privind aprobarea PATN - Sec iunea III - Zone protejate;
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul;
Legea 351/2001 privind aprobarea PATN - Sec iunea IV - Re eaua de
localit i;
Legea 575/2001 privind aprobarea PATN- Sec iunea V- Zone de riscuri
naturale;
Legea 215/2001 a administra iei publice locale;
Ordonan a Guvernului nr. 43/1997 aprobat prin Legea nr82/1998,privind
regimul juridic al drumurilor, cu modific rile i complet rile ulterioare;
Ordinul MLPAT 21/N/2000 – Ghidul privind elaborarea i aprobarea
regulamentelor locale de urbanism;
Ordinul MLPAT nr. 13N/1999, pentru aprobarea Ghidului privind metodologia
de elaborare i con inutul- cadru al Planului Urbanistic General;
Ordinul Ministerului Transporturilor nr.50/1998, privind ”Normele tehnice
privind proiectarea i realizarea str zilor în localit ile rurale” publicat în M.Of.
nr. 138 bis/1998;
H.G.R. nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind exigen ele minime de con inut ale documenta iilor de amenajare a
teritoriului i de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;
H.G.R. nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice
privind modul de elaborare i con inutul h ilor de risc natural la alunec ri de
teren i inunda ii;
H.G.R. 930/2005 privind protec ia sanitar a surselor i instala iilor de
aprovizionare cu ap ;
H.G.R. 974/2004 privind normele de supraveghere, inspec ie sanitar
i
monitorizare a calit ii apei potabile i a procedurii de autorizare sanitar a
produc iei i distribu iei apei potabile i a procedurii de autorizare sanitar a
produc iei i distribu iei apei potabile;
H.G.R. 348/2004 privind exercitarea comer ului cu produse i servicii de pia
în unele zone publice.
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1.4. BAZA DOCUMENTAR
Pentru întocmirea prezentului Plan Urbanistic General au fost cercetate o
serie de documenta ii, studii i h i:
- P.U.G. Comuna Curte ti, existent;
- Hart topografic 1/5000, furnizat de OCPI Boto ani;
- Hart topografic 1: 25000;
- Planul topografic al comunei Curte ti, executat prin aerografiere pe
baza reperajului i descifr rilor executate de OCPI Boto ani;
- Monografia judetului BOTO ANI;
- Monografia comunei Curte ti, judetul Boto ani;
- Studiul de prognoz pentru jude ul Boto ani.
- Documenta iile de urbanism i de amenajarea teritoriului întocmite anterior
sau concomitent cu elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Curte ti;
- Identificarea i delimitarea hazardurilor naturale pentru zona Nord- Est,
studiu elaborat în perioada 1996-1997 de IPTANA –S.A. Bucuresti.
- Planul de Amenajare a Teritoriului Na ional, elaborat în perioada 19931996 de Institutul URBAN PROIECT Bucure ti:
- Sec iunea I - “C i de comunica ie”
- Sec iunea II - “Apa”
- Master-Planul Jude ului Boto ani – Sec iunea pentru serviciile de ap i
canalizare;
Suportul topografic al lucr rii a fost reactualizat prin reambulare de c tre
S.C."NORD PROIECT”S.A. Boto ani.
Documentare pe teren - consult ri:
- Pe parcursul elabor rii P.U.G. com. CURTE TI, s-au efectuat opt
consult ri cu reprezentan ii administra iei locale.
- Documentare la teren pentru stabilirea amplasamentelor pentru
obiectivele de utilitate public propuse;
- Consult ri cu institu iile specializate i factorii interesa i în dezvoltarea
localit ilor jude ului Boto ani.
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLT RII URBANISTICE
2.1. EVOLU IA
Suprafa a teritoriului administrativ al comunei CURTE TI era, conform
datelor OCPI Boto ani din 2008,de 5.783 ha. Ea a ramas constant , conform
datelor Directiei Jude ene de Statistic Boto ani, între anii 2005-2006-20072008.
Din aceast suprafa , 3.887 ha reprezint teren agricol, predominant
arabil (2.525 ha), p uni (887 ha), fâne e (126 ha), livezi (318 ha) i vii (31 ha).
Datele Directiei Jude ene de Statistic Boto ani arat c popula ia
comunei Curte ti, la 01 Iulie. 2007 num ra 4.613 locuitori, 2.305 de sex
masculin i 2.308 de sex feminin.
Comuna Curte ti avea, la nivelul anului 2002, anul ultimului
recens mânt, o popula ie total de 4.341 locuitori, repartiza i în 7- apte
localit i i în câteva trupuri izolate, astfel:
satul Curte ti - re edin a de comun , cu o popula ie de 679 locuitori, cu
un teritoriu de 170,75 ha intravilan, conform datelor din Recens mântul
Popula iei-2002 i PUG Curte ti existent;
satul Agafton - cu o popula ie de 239 locuitori cu o suprafa de
teritoriului de 67,30 ha intravilan;
satul
stirea Doamnei - cu o popula ie de 621 locuitori i un teritoriu
de 213,94 ha intravilan;
satul Hudum- cu o popula ie de 142 locuitori i un teritoriu de 43,60 ha
intravilan;
satul
iceni - cu o popula ie de 909 locuitori i un teritoriu de 163,50 ha
intravilan;
satul Or eni-Deal - cu o popula ie de 1020 locuitori i un teritoriu
de 180,40 ha intravilan;
satul Or eni-Vale - cu o popula ie de 731 locuitori i un teritoriu de
125,68 ha intravilan;
zona Leb da - cu o popula ie de 6 locuitori i un teritoriu de 32,90 ha
intravilan.
Comuna Curte ti este situat în apropierea Municipiului Boto ani, la sudvest de municipiul Boto ani, pe un teren deluros, pe locul unor str vechi p duri,
care au fost defri ate pentru a se practica agricultura.
Teritoriul ei este traversat de pârâurile Dresleuca ( de la NV la SE),
Agaftonul ( NV la SE) i partea superioar a pârâului Miletin (V-E), cu izvoarele
în Comuna Corni, în apropierea P durii Baisa, la o altitudine cuprins între 168,6
i 102,2 m.
Climatul continental este caracterizat printr-o frecven a vânturilor de
nord- vest (23,8 %) i de nord (10,7 %) i o cantitate de de precipita ii de 300 500 mm anual.
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Temperatura medie anual este de 8,6 grade C. Forma de relief
predominant o constituie îmbinarea reu it de deal- vale – câmpie, toate de
propor ii mijlocii, mediu propice cultiv rii cerealelor, pomilor fructiferi, vi ei de vie,
precum i cre terii animalelor, care constituie una din ocupa iile de baz ale
locuitorilor.
Relieful comunei este variat caracteristic întregii câmpii a Moldovei, având
aspect v lurit cu dealurile ajungând la 200 m în ime, abrubte chiar în anumite
zone. Platourile sunt u or bombate asigurând condi ii bune pentru agricultur .
În cadrul jude ului Boto ani, Comuna Curte ti este asezat în partea de
sud-vest a jude ului, învecinându-se cu nu mai pu in de 5 alte comune
boto enene: B lu eni, Criste ti, Corni, Vl deni, Mihai Eminescu.
Localitatile comunei sunt situate pe pantele dealurilor comunei excep ie
când satul Or eni-Deal, care este a ezat pe platoul Dealului Viei.
Istoria satelor din componen a Comunei Curte ti:
Satul Curte ti – re edin de comun , dateaz din anul 1827 când
apar inea mo iei Cur ii Domne ti, în timpul domniei lui Miron Movil ;
Satul M
stirea-Doamnei, care dateaz din anul 1361;
Satul Agafton, dateaz din anul 1648;
Satul B iceni, datând din 1617 de pe vremea domnitorului Alexandru cel
Bun;
Satul Or eni-Vale, datând din anul 1584;
Satul Or eni-Deal, datând din anul 1584;
Satul Hudum, datând din anul 1361 din timpul domniei lui Petru Mu at.
Principalele c i de comunica ie sunt: E58 Boto ani-Suceava, DJ 207N
Boto ani –Criste ti -DN 28B (E58) i DJ 208C Boto ani-Pa cani.
Distan e relevante sunt: 1,75 km de la Prim ria Curte ti pân la limita
teritorial a municipiului Boto ani i 3,85 Km din centrul satului Or eni-Deal
pân la DN 28B Boto ani-Bucure ti.
Pe glob, pozi ia comunei Curte ti este marcat de intersectia paralelei de
47 43’ latitudine nordic i a meridianului de 26 39’ longitudine estic .
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2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
Sub raport fitogeografic, pe teritoriul comunei Curte ti se interfereaz
elemente central-europene specifice p durilor i cele europene, specifice
stepelor i substepelor continentale.
Dac în trecut influien ele climatice central - europene favorizau dezvoltarea
fagelelor i gorunetelor, fiind dominante în vestul i nord – vestul comunei, în
ultimele secole, datorit unui proces de u oar aridizare natural a climei,
accentuat i de interven ia omului, a avut loc o înaintare spre vest i nord - vest
a stepei i silvostepei, în dauna p durii.
Pe teritoriul comunei Curte ti se disting trei zone de vegeta ie: zona de
dure, silvostepa i stepa.
Zona de p dure ocup nordul i sud - vestul comunei, fiind favorizat de un
climat mai umed i mai r coros i de soluri argiloiluviale (cenu ii).
Este bine reprezentat de subzona fagului. Pe lâng fag, gorun i stejarul
pedunculat, mai cresc carpenul, jugastrul, teiul alb, teiul cu frunza mare, ar arul,
paltinul, frasinul, plopul alb, sorbul, p rul dure , m rul p dure , cire ul
resc. Dintre arbu tii care cresc aici cit m: alunul, sângerul, lemnul câinesc ,
ducelul, m ce ul, porumbarul, c linul, socul. Dintre plantele ag toare i
volubile amintim: curp nul de p dure i hameiul. Pe ramurile stejarului
paraziteaz vâscul.
Zona silvostepei este în continuarea zonei de p dure, acoperind dealurile
de sub 250 m. Continentalismul climatului cre te, cu cernoziomuri levigate i
soluri cenu ii de p dure. Prin interven ia omului peisajul natural a suferit
transform ri. În p dure predomin gorunul, nelipsind carpenul, teiul, cire ul
lbatic. Arbu tii sunt pretutindeni, la fel paji tea cu asocia ii de plante de step .
Zona de step ocup suprafe e restrânse ca ni te fâ ii, rar se întâlne te
vegeta ia primar , locul ei fiind luat de culturile agricole care se dezvolt pe
soluri aluviale i molice.
Vegeta ia natural este complex valorificat de om, men ion m diversitatea
i bog ia plantelor medicinale i melifere.
A. HIDROLOGIA
Re eaua hidrografic este în general bogat , îns cursurile de ap sunt din
izvoare cu putere mic , debitele sunt mici, fiind compensate doar din precipita ii.
Stratul de ap subteran se afl la adâncime mare. Precipita iile din lunile
ploioase nu produc inunda ii mari.
Teritoriul comunei Curte ti este str
tut de pârâul Dresleuca i Miletin.
Pârâul Dresleuca î i are izvorul pe teritoriul satului Cucor ni din comuna Mihai
Eminescu, trece pe teritoriul comunei Curte ti, t ind oseaua Boto ani –
Suceava, unde se afl podul Ro u (Zona numit de localnici i Coasta lui Azorca o parafraz la Coasta de Azur-Fran a, unde, spun boto enenii, se face în
fond acela i lucru, adic plaj …), desp ind pe stânga dealul Nisip riei de
durea „La chetroi” ( tef nescu) iar mai jos, pe dreapta, taie DJ 207N, drum ce
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leag ora ul Boto ani de satul Curte ti. Mai departe, firul de ap desparte
durea Ursache de Dealul Tîrgului, alimentând acumularea de ap Leb da.
Din satul Curte ti, pârâul Dresleuca prime te pe dreapta pârâia ul Recea,
care- i are izvorul în iazul de la fostul IAS Curte ti; apoi pârâia ul Curte ti, ce
se înfirip din izvoarele aflate pe ravenele neregulate dintre casele satului,
acestea unindu-se într-un singur curs, care se vars în iazul Curte ti.
În apropiere de p durea Rai (a c rei nume provine de la neam ul pe nume
Reine, proprietarul unei vechi mori de ap ce a func ionat pe acea albie) tot de
pe dreapta prime te mai multe pârâia e unite: Hliboca, Pris ca, urcani,
Hum ria, Brosc ria i B iceni. Pârâul Dresleuca se vars în rîul Sitna.
Miletinul î i are izvoarele în p durea Balta-Ars din comuna învecinat
Corni i desparte p durile B iceni i Or eni de p durea Corni, trece prin
marginea de sud a satului Or eni – Vale, apoi intr pe teritoriul comunei
Criste ti, Flamânzi, Frumu ica, Pr jeni. În final se vars în râul Jijia.
Adâncimea apei freatice, dup studiile geologice efectuate, se prezint
dup cum urmeaz :
pe vale 0,5 – 3,00 m;
pe versan i 1,5 – 8,00 m;
pe platou 8,00 – 15,00 m.
B. RELIEFUL
Principalele forme de relief ale comunei Curte ti sunt dealurile, cu diferite
înclina ii fine, ile i luncile. O parte din suprafa a ocupat de p uni prezint
forme de eroziune i alunec ri.
În partea de sud-est a comunei se g se te dealul Viei, cu o în ime de
cca 180-200 m. Acest deal prezint un platou colinar extins i este desp it de
restul dealurilor prin v i de eroziune toren ial , cu versan ii activi.
C. CLIMA
Clima comunei Curte ti este temperat-continental , cu veri calde i ierni
aspre i intr sub influen a luncii din preajma Prutului, care îmblînzeste într-o
oarecare masur diferen ele mari de temperatur .
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Din cele ar tate se pot distinge urm toarele subunit i climatice:
climatul dealurilor înalte;
climatul depresiunii de contact;
climatul câmpiei colinare.
Vânturile predominante sunt pe direc ia N-V.
Existen a unei dinamici atmosferice sporite, mai ales în esul Miletinului i
al afluen ilor s i, pe culmile dealurilor din câmpie i cele care str juiesc
depresiunea de contact, este un indiciu c s-ar putea construi centrale
eoliene. Folosirea energiei eoliene este avantajoas între orele 9 - 18 când
viteza vântului este maxim , în lunile mai - octombrie.
Din punct de vedere al precipita iilor, acestea sunt în general reduse, cele
mai multe înregistrându-se în lunile mai, iunie, sub form de ploi i sub form de
pad în perioada decembrie-martie cînd sunt mai abundente.
Întreg teritoriul rii, îndeosebi partea de est, se afl în zona climei temperat
continentale de nuan excesiv .
Comuna Curte ti are o clim temperat continental , fapt datorat influen ei
directe a maselor de aer continental de origine estic , care, în general, iarna
sunt uscate i reci iar vara sunt uscate i calde, uneori foarte calde.
Aceste condi ii sunt favorabile cultiv rii cerealelor, florii-soarelui, sfeclei de
zah r i a vi ei de vie.
Modificarea la suprafa a comunei, a factorilor climatogeni în ansamblul lor i
asocia ia lor în timp, determin modul de varia ie a elementelor climei
(temperatura, precipita iile i vântul).
Clima are un caracter continental, temperatura medie anual fiind cuprins
între 8-6 C. Au fost ani care au f cut excep ie de la aceast medie anual ,
temperatura fiind mai sc zut sau mai ridicat .
Precipita iile atmosferice constituie sursa principal de ap pentru comuna
Curte ti, ca i pentru întreg Podi ul Moldovei.
Cunoa terea varia iilor cantitative i calitative, în timp i spa iu, ale factorilor
climaterici prezint o deosebit importan practic .
D. FAUNA
Pe teritoriul comunei Curte ti se întrep trund cele dou provincii
faunistice: provincia central-european sau dacic în vest, nord-vest, cu o
faun corespunz toare p durilor de foioase i provincia sarmato-pontic în
partea estic i sud-estic , cu o faun specific stepei i silvostepei.
Fauna p durilor de foioase i-a restrâns arealul datorit reducerii
suprafe elor de p dure.
Din punct de vedere al biodiversit ii, teritoriul comunei Curte ti este un
punct de interes deosebit, deoarece de ine o variatate remarcabil de specii de
mamifere, avifaunistice, amfibieni i reptile.
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Fauna se compune din specii de animale ierbivore, carnivore i
roz toare, p
ri i pe ti.
Mamifere
Dintre mamifere, sunt bine reprezentate speciile de interes cinegetic:
Capreolul capreolus ( prioara), Sus scrofa ( mistre ul), Vulpes vulpes
(vulpea), Meles meles (bursucul – viezurele), Lepus europaeus (iepurele),
Putorius putorius (dihorul), Martes martes (jderul de copac), Mustela nivalis
(nev stuica), Ondatra zibethica (bizamul), specii nominalizate în anexa nr. 5B a
Ordonan ei nr 57/2007 („specii a c ror prelevare din natur i exploatare fac
obiectul unor m suri speciale de management”)
Fondul de vânatoare Curte ti este gestionat de Direc ia Silvic Boto ani.
Desf urarea ac iunilor de vân toare se realizeaz cu autoriza ie de
mediu, în baza Ordinului emis de MADR cu avizarea cotelor de recolt pe
sezonul de vân toare, dup evaluarea efectivelor de c tre gestionarul fondului
de vân toare.
Avifauna
Zona comunei Curte ti nu este o zon cu densitate mare a speciilor
avifaunistice de interes comunitar.
Dintre speciile protejate de interes na ional amintim speciile de p
ri ca:
Athene noctua (cucuveaua), Motacilla sp (codobatura), Upupa epops
(pupaza).
Speciile de interes cinegetic sunt:
Streptopelia decaocta (gugustiucul), Perdix perdix (potirnichea), Anas sp (ra a
lbatic ), Fulica atra (li itele), Scolopax rusticola (sitarii), Gallinago gallinago
(beca ina comun ), Columba sp (porumbeii s lbatici), Streptopelia turtur
(turturica), Coturnix coturnix (prepeli a), Sturnus sp (graurii), Turdus sp
(sturzii), Anser sp (gâ tele s lbatice), Phasianus colchicus (fazanii).
Ac iunile de vân toare la speciile avifaunistice se realizeaz ca i la
mamifere, cu deosebirea c în acest caz nu se fac evalu ri ale efectivelor, de
unde i riscul ca aceste specii s i diminueze drastic efectivele.
Rolul faunei poate fi apreciat ca direct, prin posibilitatea valorific rii
cinegetice i piscicole, cât i indirect prin contribu ia la men inerea echilibrului
ecologic. Fauna cinegetic constituie o important bog ie a comunei.
Cre terea demografic , extinderea i intensificarea agriculturii, a traficului
rutier, reducerea paji telor, mla tinilor, b ilor, vânatul i pescuitul abuziv
constituie surse de presiune uman asupra faunei care au dus la restrângerea
arealelor, modificarea componen ei faunei, reducerea numeric , sau dispari ia
unora dintre specii.
Au disp rut în secolele trecute bourul, castorul, antilopa, tarpanul, care
ocupau i arealul comunei Curte ti. Mai recent a disp rut dropia.
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Sub raport economic o importan mai mare prezint : prioara,
mistre ul, iepurele, vulpea cât i unele p
ri (prepeli a, potârnichea).
Amfibieni
În apele comunei Curte ti cresc pe ti cum ar fi crapul, carasul, obletele,
tiuca i bibanul.
E. ZONE INUNDABILE
Pe teritoriul comunei Curte ti exist zone inundabile, reprezentând terenuri
i p uni, astfel:
zona râului Miletin – 3,5 ha în satul Or eni-Vale
zona râului Dresleuca – 4,5 ha în satul Curte ti
F. SPA IILE VERZI, SPORT, AGREMENT
Spa iile din aceast categorie, din comuna Curte ti se întind pe o suprafa
total de 52,04 ha, distribuit în parcuri, tabere colare, pensiuni, arii de
agrement protejate, scuaruri, peluze, planta ii florale.
Din care spa ii verzi plantate existente se întind pe o suprafa de 3 ha.
Conform OG nr. 114/2007, inta care trebuie atins pentru o localitate
privind spa iile verzi este de 26 mp/locuitor pentru anul 2013. Aceasta int
trebuie atins în 2 etape:
- prima etap : inta este de 20 mp/loc pân în 31.12. 2010;
- a doua etap : inta este de 26 mp/loc pân în 31.12. 2013;
inind cont de rolul sanogen i psihogen al spa iilor verzi, se va întocmi
programul etapizat pentru atingerea acestei inte, acest deziderat fiind una din
priorit ile strategiei de dezvoltare.
Acest program de ac iuni va con ine printre altele, o evaluare a situa iei
existente, stablirea unor obiective, m suri concrete de realizare a obiectivelor
propuse, surse de finan are, termene de realizare, monitorizare, etc.
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2.3. RELA IILE ÎN TERITORIU
Planul de Amenajare a Teritoriului Jude ean Boto ani, elaborat de
Institutul ” HABITAT ” IA I, urm re te prezentarea situa iei existente i
semnalarea principalelor disfunc ionalit i. El con ine propuneri obiective, cu
aplicare pe termen scurt i mediu. Prin corelarea propunerilor de amenajare
teritorial cu principalele politici sectoriale i jude ene de dezvoltare se vor defini
principalele obiective pe termen scurt i mediu:
a) Revitalizarea i dezvoltarea economic prin:
- a 1 - m suri de sprijinire a agriculturii din care amintim:
- finalizarea ac iunii de aplicare a legii fondului funciar (Legea l8/91)
în scopul stabilirii elementelor specifice ce stau la baza organiz rii
produc iei agricole;
- prevederi de combaterea degrad rii solurilor;
- dezvoltarea fermelor zootehnice;
- valorificarea plantelor medicinale;
- a 2 - m suri de îmbun
iri funciare din care amintim:
- reabilitarea sistemelor de iriga ii locale existente;
- reabilitarea sistemelor de desecare drenaj;
- lucr ri de consolid ri de teren;
- regularizarea cursurilor de ape;
- lucr ri de combatere a eroziunii solului;
- a 3 - m suri specifice silviculturii din care amintim:
- men inerea i cre terea patrimoniului forestier prin m suri
administrative (colaborare dintre Consiliul local i proprietarii de
p duri) în vederea administr rii fondului forestier în regim silvic,
oprind-se t ierile abuzive cât i prin m suri specifice de
regenerare.
- a 4 - m suri privind relansarea activit ilor industriale prin:
- valorificarea poten ialului existent;
- înfiin area de noi unit i de prelucrare a produselor agro-industriale;
- relansarea me te ugurilor tradi ionale în vederea valorific rii
resurselor locale, materiale i umane cât i a îmbun
irii câ tigurilor în
mediul rural.
- a 5 - m suri privind dezvoltarea comer ului:
- restructurare la nivel sectorial prin fuziuni, diviz ri i asocieri;
- accelerarea procesului de privatizare;
- identificarea unor investitori interni sau externi cu poten ial
financiar i pozi ie pe pia a mondial ;
- atragerea de capital intern i extern;
- m suri eficiente de combatere a surselor de poluare;
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- îmbun
irea c ilor de acces spre punctele turistice;
- diversificarea i cre terea ofertei turistice;
- încurajarea turismului rural prin asigurarea unor facilit i fiscale i
de finan are, asisten tehnic etc.
- a 6 - m suri privind extinderea serviciilor dintre care:
- prest ri servicii c tre popula ie;
- asigurarea unui regim special de func ionare a unit ilor comerciale
din satele greu accesibile prin acordare de compensa ii la cheltuielile
de transport;
- extinderea serviciilor cu caracter agricol;
- extinderea serviciilor cu caracter turistic;
- extinderea serviciilor financiar - bancare, notariale i juridice;
- înfiin area de spa ii pentru târguri, oboare, expozi ii agrozootehnice.
b) Echiparea tehnico edilitar privind:
- b 1 - C ile rutiere de comunica ie i transport:
- lucr ri pentru m rirea capacit ii portante prin refolosirea sistemelor
existente;
- lucr ri de consolidare în zonele cu alunec ri de teren i inunda ii;
- lucr ri de moderniz ri a drumurilor locale;
- propuneri privind elaborarea studiilor de fezabilitate.
- b 2 - Gospod rirea apelor
- amenajarea bazinelor hidrografice;
- atenuarea viiturilor i protejarea localit ilor contra inunda iilor;
- crearea unor noi surse de ap ;
- realizarea îndiguirilor i a regulariz rilor de râuri i pârâuri.
- b 3 - Echiparea hidro-edilitar
- m rirea capacit ilor de captare - tratarea apei (compensare,
înmagazinare);
- extinderea re elelor de alimentare cu ap i a celor de canalizare;
- sta ie de epurare;
- b 4 - Alimentarea cu energie electric a jude ului
- realizarea de noi posturi de transformare de 20/0,4 KV, ca noi puncte
de injec ie în re eaua de joas tensiune;
- modernizarea liniilor electrice aeriene de joas tensiune (înlocuirea
stâlpilor din lemn cu stâlpi pe suport de beton).
- b 5 - Sistemul de telecomunica ii se prevede a fi modernizat i extins c tre
localit ile din mediul rural.
- b 6 - Gestionarea de eurilor
- autoritatea local are obliga ia în conformitate cu prevederile Legii nr.
51/2006, cât i a legisla iei specifice fiec rui tip de serviciu local, s
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înfiin eze, s organizeze, s administreze, s finan eze i s gestioneze
servicii comunitare de utilit i publice. Operarea serviciilor se realizeaz în
mod obligatoriu de c tre operatori licentia i ANRSC.
- comuna Curte ti se va asocia cu celelalte unit i administrativ
teritoriale din jude pentru înfiin area Asocia iei de Dezvoltare
Intercomunitar „ECOPROCES” Boto ani, i va participa prin contract de
asociere la implementarea proiectului jude ean „Sistemul de management
integrat al de eurilor solide, în jude ul Boto ani”.
c) Valorificarea superioar a poten ialului uman, dezvoltarea re elei de
localit i i ridicarea standardului de via , reprezint unul din
deziderentele politicii jude ene de dezvoltare, cu implica ii majore în strategiile
de amenajare a teritoriului, privind:
- c 1- Asigurarea unui num r corespunz tor de locuri de munc prin:
- relansarea activit ilor industriale i repunerea în func iune a
capacit ilor existente (în stagnare) prin eficientizarea (retehnologizarea,
management corespunz tor pentru recucerirea pie elor de desfacere);
- diversificarea activit ilor prin dezvoltarea serviciilor i industriei
me te ug re ti i artizanale;
- poliactivizarea gospod riilor
ne ti prin stimularea amplas rii
unor investi ii;
- m suri specifice de protec ie social a popula iei;
- m suri privind preg tirea for ei de munc prin: înfiin area de noi
profile liceale i gimnaziale specifice activit ilor economice din jude ,
agricultur , silvicultur , pomicultur , protec ia mediului, industria
artizanal , precum i centre de reconversie a for ei de munc pentru
omeri;
- c 2 - Dezvoltarea re elei de localit i
Jude ul Boto ani vizeaz stimularea localit ilor cu poten ial mai mare
de dezvoltare i sus inerea localit ilor defavorizate din punct de vedere
economico - social sau al condi iilor de cadru natural prin:
- amplasarea cu prioritate a investi iilor publice în localit i cu poten ial
de dezvoltare;
- promovarea rela iilor de parteneriat între agen ii economici i
colectivit ile locale pentru realizarea unor investi ii publice;
- c 3 - Ridicarea standardului de via al popula iei
- dezvoltarea serviciilor publice prin:
- modernizarea i dotarea corespunz toare a re elei sanitare i de
farmacii, centre pentru ocrotirea minorilor, c mine de b trâni, case de
refacere a s
ii;
- completarea re elei de înv mânt cu unit i noi, pe profile de
activitate i internate în centrele comunale;
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- extinderea dot rilor cultur –sport - recreere, avându-se în vedere
atât cerin ele popula iei locale cât i a turi tilor;
- instituirea unei re ele de consultan
i de orientare în afaceri,
institu ii financiar-bancare i de asigur ri în principal în localit ile cu func iuni
turistice;
- valorificarea eficient a intravilanului localit ilor prin diversificarea
dispersiei i extinderii necontrolate a zonelor de locuit;
- renovarea locuin elor cu grad avansat de uzur fizic
i p strarea
stilului local pentru realizarea construc iilor noi;
- modernizarea tehnico-edilitar .
d) Protec ia, reabilitarea i conservarea mediului natural i construit
- d 1 - protec ia ariilor naturale de importan na ional i local prin:
- delimitarea precis pe teren (cu borne) a rezerva iilor (parcurilor)
naturale;
- stabilirea conform legii a regimului ariilor protejate, pe categorii i
elaborarea de regulamente de func ionare proprii fiec rei zone în parte;
- men inerea eviden ei ariilor protejate i a monumentelor naturii,
actualizarea permanent a regulamentelor de func ionare;
- desemnarea ariilor naturale cu regim de protec ie aflate în pericol i
stabilirea imediat de m suri pentru evitarea degrad rii;
- instituirea unui regim de protec ie eficient în ceea ce prive te activit ile
economice (p unat, exploatarea produselor solului i subsolului);
- implicarea popula iei în protejarea obiectivelor cu valoare de patrimoniu
prin informare i educa ie (în special în coli) i aplicarea unor m suri
severe împotriva celor care nu le respect .
- d 2 - M suri de diminuare a resurselor de poluare i de degradare antropic
privind jude ul Boto ani sunt în principal urm toarele:
- reducerea polu rilor în ariile grav afectate prin utilizarea de filtre,
retehnologiz ri, sta ii filtrare;
- epurarea apelor;
- rampe amenajate corespunz tor pentru depozitarea de eurilor
menajere i industriale;
- refacerea calit ii apelor de suprafa prin stoparea devers rilor
de ape uzate neepurate;
- ini ierea de ac iuni de reconstruc ie ecologic în zonele degradate;
- reglement ri drastice privind înc lcarea normelor de protec ie a
mediului pe principiul”poluatorul pl te te".
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PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NA IONAL
SEC IUNEA I - C I DE COMUNICA IE
Sec iunea ”C i de comunica ie” parte determinant a dezvolt rii teritoriului,
a fost elaborat de Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului, în
cooperare cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Finan elor - Direc ia General
a V milor, Ministerul Ap rii Na ionale, Ministerul Apelor, P durilor i Protec iei
Mediului, Ministerul Agriculturii, precum i cu factorii de decizie din consiliile
jude ene.
Lucrarea a fost analizat de Consiliul Interministerial de Avizare a
Lucr rilor Publice de Interes Na ional i se constituie prima ac iune de integrare
a componentelor tehnice, economice i sociale, sectoriale i de parteneriat
administrativ.
Sec iunea cuprinde comunica iile pe sol (c i ferate, drumuri) ap (c i
navigabile pe mare, Dun re i râuri) i aer (c i aeriene) i define te bazele unei
re ele na ionale de c i de comunica ie, identificând proiectele prioritare i
surile de armonizare necesare pentru dezvoltarea acesteia, pe termen scurt,
mediu i lung.
Lucr rile prev zute sunt recunoscute drept cauz de utilitate public de
interes na ional i este instituit obligativitatea prelu rii acestora în concep ia de
amenajare a teritoriului jude ean, municipal, or enesc sau comunal.
De asemenea, s-a prev zut includerea cu prioritate a acestor lucr ri în
programele de investi ii ale ordonatorilor principali de credite, pe baz de studii
de fezabilitate aprobate, precum i posibilitatea finan rii lucr rilor total sau
par ial, i de investitori str ini, în condi iile stabilite de lege.
ile de comunica ie din aceast sec iune a PATN au fost racordate la
coridoarele prioritare de transport convenite în cadrul conferin elor paneuropene
de transporturi, ce asigur leg tura Europei Centrale i de Est cu restul Europei.
SEC IUNEA III B - ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
Planul de Amenajare a Teritoriului Na ional contribuie prin demersurile i
concluziile sale la salvgardarea patrimoniului natural i cultural al rii, în
concordan cu principiul dezvolt rii durabile, constituind un document
competent de eviden iere a zonelor de in toare de valori patrimoniale în vederea
gestion rii, conserv rii, recuper rii i valorific rii lor precum i de eviden ierea
priorit ilor de sus inere financiar a m surilor de protec ie i valorificare.
Modalitatea de asigurare a protec iei patrimoniului natural i cultural prin
intermediul activit ii de amenajare a teritoriului o constituie instituirea de ”zone
protejate” ca teritorii de prestigiu datorat existen ei unuia sau mai multor bunuri
de patrimoniu na ional (sau a unui monument istoric de valoare na ional
excep ional ) care impune instituirea unui mod controlat de interven ie în
interesul public na ional, pentru o dezvoltare durabil a teritoriului.
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Ca urmare a finaliz rii lucr rilor acestui studiu, prin care au fost puse în
eviden diferite grade de concentrare în teritoriu a patrimoniului construit cu
valoare cultural interes na ional, se constat c la nivel jude ean sunt instituite
mai multe ”zone protejate”.
Comuna Curte ti de ine zone protejate, înscrise în Repertoriul
Arheologic Na ional din care men ion m:
1. - Curte ti -Vatra satului- ez ri sec.IV-V i medievale, sec.XIV-XV i XVII-XVIII;
2. - Agafton -Pârâul B iceanului- ezare medieval ;
3. - B iceni -În S li te (La p durea Rai)- ez ri sec. IV-V, VII-VIII;
4. - B iceni -Malul Iazului- ez ri Hallstatt i Latene;
5. - Or eni-Deal -La Gr din (în S li te)- ez ri sec. IV-V i medievale;
6. - Or eni-Deal -La Izvoare- ez ri cultura Horodi tea, Latene, sec.IV-V;
7. - Or eni-Deal -Dealul Horeului- zare cultura Cucuteni;
8. - M
stirea Doamnei –Baisa (La Toloac )- ezare Horodi tea-Folte ti;
9. - Curte ti -Dealul Hudumului- ez ri sec. XII-XIII i XIV –XV;
10.- Curte ti -Dealul Ghirului- ez re sec. XIV –XV;
11.- Curte ti-Iazul Hudumului- ez ri cultura Noua, migra ii, sec. XI-XII i XIV-XVI;
12.- Agafton -Movila Criv ;
13.- Curte ti -Movila Prisaca;
14.- Or eni-Deal - Movila Or eni.
2.4. NIVELUL DE DEZVOLTARE ECONOMIC
Economia comunei Curte ti are un caracter industrial-agrar. Principalele
culturi întâlnite aici sunt: porumbul, grâul, orzoaica, sfecla furajer , sfecla de
zah r, floarea soarelui, cartofi, fasolea.
În categoria activit ilor de ordin secundar se înscriu activit ile
comerciale i cele din sfera serviciilor.
Dot rile publice existente pe raza comunei, destinate activit ilor mai sus
amintite, apar in sectorului privat sau mixt. Acestea se al tur dot rilor
institu iilor publice locale: administra ia public , înv mânt, s
tate, asisten
social .
Aceste institu ii desf oar activit i atât în re edin a de comun , satul
Curte ti, cât i în satele apar in toare, existând puncte de lucru în satele
comunei. Prin faptul c aceste institu ii nu se reg sesc în totalitatea lor în fiecare
localitate a comunei, este oarecum îngreunat accesul locuitorilor satelor
respective la unele sau altele dintre institu iile i serviciile publice.
Singurele dot ri de interes public care se reg sesc în toate satele comunei
Curte ti sunt cele comerciale, (tip Magazin mixt s tesc), ale Bisericii i ale
colilor generale i gimnaziale. Lipsesc, dup cum se poate observa, din
fiecare sat, serviciile de s
tate, asisten social , po , activit ile
administrative specifice Prim riei.
Acestea sunt asigurate în satul Curte ti, re edin a de comun .
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În comun func ioneaz 45 societ i comerciale (SRL, SA), 2 mori de
grâu i porumb, 3 ateliere de tâmpl rie, 3 ateliere de fier rie.
Activitatea care caracterizeaz comuna o constituie cultivarea terenurilor
agricole i cre terea animalelor, dar i naveta din cauze economice, foarte
mul i din locuitorii comunei fiind salaria i în municipiul Boto ani.
Terenul agricol al comunei este de 3.887 ha, restul fiind p duri, ape i
terenuri neproductive.
Culturile agricole cultivate cu prec dere sunt, pe lâng porumb, p ioasele:
grâu, orz, ov z dar i plantele pr itoare: sfecla de zah r, sfecla furajer ,
cartofii.
Comuna de ine suprafe e de paji ti, p uni, fâne e.
Efectivele de animale sunt în cre tere, o cre tere nu foarte pronun at ,
totu i, tendin a este de sporire a eptelului.
Lucr rile agricole de pe raza comunei sunt asigurate prin prest ri de
servicii, asigurate de dou societ i comerciale de profil, tip Agromec, i de
persoanele particulare care de in ma ini agricole.
În anul 2006 num rul agen ilor economici care î i desf urau activitatea la
nivelul comunei Curte ti era de aproximativ 45 din care:
Societ i comerciale pe ac iuni – 20
Societ i cu r spundere limitat – 10
Unit i publice – 15
Produc ia industrial pe anul 2008,realizat de principalii agen i
economici din comuna Curte ti a fost în cre tere fa de anul 2007.
De asemenea, productivitatea muncii în industria din comun a crescut
în anul 2008 fa de 2007.
Cre terea s-a realizat în condi iile cre terii volumului produc iei dar i prin
reducerea num rului mediu de salaria i fa de anul anterior.
O dat pe s ptaman se organizeaz zi de târg, obor, moment în care, în
perimetrul public amenajat pentru pia , vin mul i comercian i de la Boto ani,
care vând produse alimentare i Industriale de uz casnic i gospod resc.
Reprezentative pentru comuna Curte ti sunt activit ile de mor rit i de
comer .
Economia comunei este dominat de agricultur , ramur economic care
reprezint o important surs de venituri pentru locuitorii comunei.
O ramur de baz a agriculturii este zootehnia, ocupa ie din care locuitorii
comunei ob in constant venituri însemnate, prin valorificarea pe pia a
municipiului Boto ani a produselor ob inute de la bovine, ovine, porcine, albine
ip
ri. În ultimii 15 ani a crescut num rul cabalinelor, deoarece acest animal
este înc utilizat, din p cate, pe scar mare, la transportul de interes local,
gospod resc i la o serie de lucr ri agricole.
În etapa actual poten ialul economic al comunei cumuleaz urm toarele
tipuri de activit i:
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Activit ile din sectorul primar (agricultur ) - principala resurs natural a
comunei este terenul agricol.
Serviciile de mecanizare i chimizare a agriculturii sunt asigurate de
prestatori de servicii particulari din comun , de in tori de utilaje agricole, cu care
execut lucr ri i pentru ceilal i proprietari de terenuri agricole din comun .
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

Denumirea
Tractoare
Pluguri pentru tractor
Pluguri cu tractiune animal
Cultivatoare
Grape cu tractiune mecanic
Grape cu tractiune mecanic
Sem
tori cu tractiune mecanic
- pentru p ioase
- pentru prasitoare
Sem
tori cu actiune animal
Ma ini pentru plantat cartofi
Ma ini erbicidat
Combine autopropulsate pentru
recoltat
Combine i ma ini pentru recoltat
cartofi
Cositoare cu tractiune animal
Prese pentru balotat paie i fan
Remorci pentru tractor
Autovehicule
pentru
transport
marfuri
Cu capacitate pana la 1,5 tone
Autovehicule
pentru
transport
marfuri
Cu capacitate pestea 1,5 tone
Care i carute
Inc rc toare hidraulice
Instala ii pentru muls mecanic

Num r utilaje agricole
gospodarii
persoane juridice
16
10
16
10
400
2
2
3
3
8
3

3

6
200
1

3
2

-

2

-

-

8

4

4

6

1

-

420
-

-
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AGRICULTURA
FONDUL FUNCIAR
Fondul funciar cu poten ial agricol constituie principala surs natural a
teritoriului comunei Curte ti, a c rei valorificare a generat dezvoltarea agriculturii
ca func iune dominant în profilul s u socio-economic.
Suprafa a agricol total a comunei Curte ti este de 3.887 ha.
Structura pe categorii de folosin a terenurilor este urm toarea:
suprafa
p uni
fâne e
vii
livezi

arabil

– 2.525 ha
– 887 ha
– 126 ha
–
31 ha
– 318 ha

vii
0,80%

livezi
8,18%

fane e
3,24%

pa uni
22,82%
suprafa a arabil
65%

Din totalul suprafe ei agricole a comunei, care însumeaz circa 3.887 ha,
cca 65 % o reprezint categoria de terenuri arabile, care însumeaz cca.
2.525 ha.
Ponderea cea mai mare mare a culturilor agricole este desf urat , firesc,
pe terenurile arabile.
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Pe localit i, structura terenului dup modul de folosin
în tabelele urm toare:
Localitatea
Total
Curte ti
566,36
Or eni-Vale
746,49
Or eni-Deal
696,05
iceni
702,4
stirea Doamnei
547,77
Agafton
94,07
Hudum
11,79
Surs : baza de date Prim ria Curte ti.

Agricol
555,63
714,34
662,7
678,9
536,68
93,16
10,40

Structura terenului agricol dup modul de folosin
Curte ti

Or eni
-Vale
540
91,43
31,6
6,84
10,3

Or eni
-Deal
545,87
21,86
40,2
9,92
12,4

Arabil
443,31
uni
78,51
Fâne e
12,36
Vii
7,62
Livezi
3,67
duri i
terenuri cu
5,10
18,15
21,15
vegeta ie
forestier
Ape, b i
5,63
14
12,20
Surs : baza de date Prim ria Curte ti.

este prezentat

iceni

Neagricol
10,73
32,15
33,35
23,5
11,09
0,91
1,39

(ha)

534,87
60,03
26,62
13,55
13

stirea
Doamnei
450,9
37,50
5,31
14,36
17,93

12,6
10,9

Agafton Hudum
51,8
25,8
8,94
12,71
3

12,2
12,1
1,86
1,75
1,03

4,73

0,70

1,39

6,36

0,21

Urmare a modului de folosin al terenului arabil, la nivelul comunei
Curte ti, productia vegetal medie total , la nivelul anului 2006,se prezenta
astfel:

Cultura agricol
•
•
•
•
•
•
•

Suprafa a cultivat - ha Productia total / tone

grâu-secar
orz-orzoaic
porumb
floarea soarelui
cartofi
sfecl
legume total
Surs : Baza de date Prim ria Curte ti.

209
1008
3018
100
100
50
96

2200
800
3018
200
1600
1000
1232
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Viticultura în aceast zon este reprezentat de viile popula iei, majoritatea
folosind produc ia pentru consumul personal i nu pentru livrare spre industria
alimentar sau comercializare. Soiurile cultivate sunt cele denumite popular:
frag alb , frag neagr , busuioac , altoi, etc.
În anul 2006 popula ia comunei de inea o suprafa total de 55,25 ha de
vie.
Pomicultura. Cre terea pomilor este o indeletnicire aproape a fiec rui
gospodar din satele comunei noastre, nefiind foarte dezvoltat ca ramur a
horticulturii, cu toate c arealul comunei Curte ti prezint condi ii pedo-climatice
foarte bune pentru pomicultur .
În fiecare gospod rie întâlne ti de obicei un loc aparte destinat livezii, în
care întâlnim o varietate de pomi fructiferi: pruni, meri, peri, cire i, zarz ri, cai i,
etc. Doar în pu ine gospod rii cultura pomilor se face sistematic, în livezi. Cele
mai multe gospod rii au planta i pomii fructiferi mai mult în curtea caselor.
Cele mai intinse livezi le intâlnim în localitatea Curte ti, unde se afl o
livad intensiv de meri, pe o suprafa de 267 ha.
PRODUC IA AGRICOL
La nivelul comunei Curte ti nu exist o filial a Agen iei de Pl i i Interven ii
în Agricultur Boto ani.
De i comuna dispune de 2.525 ha teren arabil, structura culturilor de
câmp nu este corespunz toare unei rota ii normale a culturilor agricole.
inând cont de necesitatea valorific rii corespunz toare a acestei resurse
naturale, pe viitor se impune corijarea structurii asolamentelor i a unei
agriculturi superintensive specifice zonei. Se pot men iona câteva direc ii:
- echilibrarea ponderii culturilor cerealiere;
- cre terea ponderii culturilor tehnice i legumelor în câmp i în spa ii
protejate;
- cre terea suprafe elor de plante furajere, indeosebi a leguminoaselor
perene.
- comasarea terenului pentru eficientizarea exploat rii agricole.
ZOOTEHNIA
În sectorul zootehnic, efectivele de animale se prezint astfel: la specia
bovine efectivele sunt de 1.030 capete, la specia porcine efectivele sunt de
1.677, la specia ovine efectivele sunt de 3.196,iar la
ri de 12.660 capete.
Rasele de bovine sunt:
ata Româneasc i Metis Holstein.
Rasele preponderente la ovine sunt: urcan , Metis Merinos i igaie.
Efectivele de animale sunt repartizate în principal prin gospod riile
popula iei, astfel încât randamentul economic ob inut este sub posibilit ile reale
ale eptelului.
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Bovine

Total

Curte ti
.

Or eni
. -Vale

Or eni
. -Deal

1030

218

119

194
343
571
2800

Porcine
1677
213
285
Ovine
3196
647
446
ri
12660
1390
2200
Surs : baza de date Prim ria Curte ti

iceni
.
180
316
543
2430

stirea
.
Doamnei
168
236
511
2180

Agafton
.

Hudum
.

109
261
255
1270

42
23
223
590

Efectivele de animale din comuna Curte ti

Hudum
Agafton
stirea Doamnei
iceni
Or

eni Deal

Or

eni Vale
Curtesti
Bovine

Porcine

Ovine

ri

PRELUAREA I PRELUAREA PRODUC IEI AGRICOLE
Productia agricol animal , la nivelul anului 2006 se prezint în tabelul urm tor:
Categorie de
produse
Carne
Lapte
Lân
Ou

Total produc ie - tone
543
27159
4000
2505

Surs : Baza de date Prim ria Curte ti
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În comun sunt 7 puncte de colectare a laptelui, organizate în fiecare sat.
În comuna Curte ti exist urm toarele capacit i de prelucrare a produc iei
agricole:
- 2 mori de grâu i porumb;
- 1 pres de ulei;
La acestea se adaug unit i de stocare, p strare sau prelucrare
produc ie agricol , în special a produc iei de cartofi.
Alte domenii de activitate socio-economic , care se reg sesc pe raza
comunei Curte ti sunt: construc iile, unit i financiar–bancare, transport i
comunica ii (Romtelecom, Po ) unit i comerciale i de alimenta ie
public , institu ii publice, înv mânt.
Activitatea societ ilor comerciale cu r spundere limitat i a asocia iilor
familiale, precum i activitatea sezonier ocup un procent important din for a de
munc din plan local.
Piscicultura.Practicarea pescuitului a fost, din cele mai vechi timpuri, o
ocupa ie a locuitorilor din satele comunei.
În comun sunt 5 iazuri, cel mai mare fiind acumularea Leb da.
Acest lucru a condus la dezvoltarea acestei ramuri economice, având acum
caracter de prestare de servicii, respectiv practicarea pescuitului sportiv i de
recreere, mai ales în bazinele acumul rii Leb da.
Principalele concluzii ce se desprind din cifrele prezentate, ce
caracterizeaz poten ialul economic al comunei Curte ti sunt:
Circa 18% din populatia activ a comunei sunt salaria i în cadrul
unit ilor din comun sau din municipiul Boto ani. În comun , o pondere
mare în acest domeniu o au societ ile comerciale care desfac produsele
necesare comunei, scoala, administratia.
În ultima perioad a cunoscut o oarecare dezvoltare productia
industriala i prestarile de servicii. În acest domeniu au aparut mici ateliere
de prelucrare a produselor agricole ca morile de porumb, presele de ulei i
fabricile de prelucrare a laptelui precum i atelirele de prelucrare a
lemnului, unde se produc articole necesare pentru construirea caselor. Cu toate
acestea, sectorul industrial i al prestarilor de servicii este slab dezvoltat,
existand posibilit i mult mai mari de dezvoltare i diversificare a acestor
activit i. O mare parte a populatiei active lucreaz în alte localit i din tara i din
alte tari din Uniunea Europeana. Ponderea lor în num rul popula iei este de cca
15%.
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PERSPECTIVA DEZVOLT RII AGRICULTURII ÎN COMUNA CURTE TI
Având o pondere important , agricultura comunei Curte ti se poate
dezvolta, dac î i propune ca obiectiv urm toarele coordonate:
- ridicarea performan ei productive i economice a produc iei agricole;
- dezvoltarea proces rii produc iei agroalimentare;
- cre terea rolului institu ional de coordonare zonal a agriculturii comunei;
- sprijinirea ini iativei unei firme private de a înfiin a un abator autorizat.
Dezvoltarea economiei mediului vizeaz conturarea unui concept de
dezvoltare durabil , în care agricultura în zonele urbane s cedeze treptat în
favoarea unor activit i de îmbunat ire a calit ii mediului din care amintim:
- combaterea eroziunii solului;
- cre terea spa iilor verzi controlate;
- înfiin area unor planta ii forestiere melifere;
- regulariz ri de ape i asanarea unor cursuri poluate.
Dezvoltarea integrat urban-rural, cu interferen e între mediul citadin i
mediul natural, constituie pivotul dezvolt rii viitoare a comunei Curte ti.
Se impun m suri de maxim urgen pentru ameliorarea raselor de
bovine, în vederea ob inerii unor produc ii mai mari de lapte i carneAvând în vedere zona pitoreasc în care se afl comuna, precum i
izvoarele de ap existente, trebuie s se dezvolte turismul i în special turismul
agro-industrial.
Excedentul de for de munc din comun , trebuie orientat c tre
activit ile de: cre tere intensiv a animalelor ( i în special a bovinelor, industrie
alimentar i turism agro-industrial).
2.5. POPULA IA
2.5.1. DEMOGRAFIE
Evolu ia popula iei stabile în perioada 1977 -2006,la nivelul comunei
Curte ti se prezint în tabelul urm tor:
Recens mânt
05.01.1977
Comuna
total
Curte ti

5748

din
care:
femei
2946

Recens mânt
07.01.1992
total
4318

din
care:
femei
2188

Recens mânt
18.03.2002
total

din
care:
femei

4341

Surs : DJS Boto ani - Anuarul Statistic al jude ului Boto ani

2219

01.07.2006
total
4577

din
care:
femei
2288
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Reparti ia popula iei pe satele componente ale comunei Curte ti i o
proiectie a popula iei pân în anul 2015 se prezint în tabelul urm tor
Comun
a

Reces mânt
2002

Pop.
2005

Localit i
Reces mânt
Pop.
Proiec i
component
e 2015
2002
2005
e
854
860
Curte ti
679
Or eni-Deal
1020
1020
1050
Or eni-Vale
731
731
735
iceni
909
909
915
Curte ti
4341
4616
stirea
621
625
621
Doamnei
Agafton
239
239
245
Hudum
142
142
146
Surs :Master Plan Alimentare cu ap i epurarea apelor uzate, jud. Boto ani

Popula ia stabil pe grupe de vârst , la 01.07.2006, la nivelul
comunei Curte ti, se prezint în tabelul i figura urm toare:
localitat
e

total

0-4
ani

5-9
ani

101514
19
ani
ani
Curte ti
4577 285
325
292
331
masculin 2289 153
155
139
156
Feminin
2288 132
170
153
175
Surs : DJS Boto ani-Anuarul statistic al jude

20255524
54
59
ani
ani
ani
270
1784 267
157
971
125
113
813
142
ului Boto ani, 2006

6064
ani
201
103
98

>65
ani
822
330
492

Curte ti-Graficul vârstelor
65 si peste
60-64 ani
55-59 ani
25-54ani

curtesti

20-24 ani
15-19 ani
10-14 ani

0

1000

2000

5-9 ani
0-4 ani

-

Analiza la nivelul comunei privind structura pe vârst a popula iei relev
ponderea popula ie ,, tinere”este de cca. 32,83 %, reprezentând un
poten ial de regenerare a popula iei i a for ei de munc ;
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Analiza structurii pe sexe a popula iei eviden iaz popula ia masculin
pân la 54 ani ca fiind preponderent , pe când pentru grupele de vârst >5554 ani predomin popula ia de sex feminin.
- Ponderea popula iei apt de munc este de 55,1 % din totalul popula iei
comunei.
-

Mi carea natural i migratorie a popula iei la nivelul ultimilor 3 ani, 20052006-2007 este prezentat în tabelul urm tor:
Denumirea
unit ii
administrati
v teritoriale

scu i
vii

Deceda i

Stabiliri
Plec ri
Stabiliri
Plec ri
de
cu
de
cu
domiciliu domiciliu re edint re edin
în
din
e în
e din
localitate localitate localitate localitate
2005
52
58
102
67
11
35
2006
46
56
133
71
5
40
2007
49
66
149
80
5
42
Surs : DJS Bot ani-Baza de Date Locale–edi ia 2009

Situa ia demografic a comunei nu se încadreaz în caracteristica
specific zonei rurale jude ene, respectiv Regiunea de Dezvoltare Nord-Est i
anume: declinul popula iei rurale.
Principalii factori de influen în dinamica popula iei sunt: procesul de
îmb trânire, emigrarea masiv din rândul segmentului activ al popula iei (2045 ani), repopularea satelor comunei cu popula ie or eneasc , provenind din
municipiul Boto ani.
Fluctua iile la nivelul evolu iei popula iei sunt o consecin a migra iei, în
special a tinerilor ap i de munc , spre mediul urban, în c utarea unor locuri de
munc mai bune i a unui mod de via mai atractiv.
Migra ia invers , tre zonele rurale este specific popula iei cu vârsta de
40 de ani i peste 40 de ani i este determinat de lipsa cronic a veniturilor
(venituri insuficiente). În termeni generali, este vorba despre persoane
disponibilizate din servicii i industrie, care nu au reu it s se recalifice, fiind
for ate s revin în zonele rurale i s desf oare activit i de subzisten .
Migra ia spre rural se produce i pentru familiile cu venituri foarte mari,
care î i construiesc resedin e în suburbii, continuând s lucreze i s desf oare
activit i economice în municipiul Boto ani.
Rata net de migra ie interna ional este de asemenea, semnificativ i
este legat în principal de categoriile de vârste tinere.
Migra ia extern are i importante efecte pozitive la nivelul economiei:
intr ri de resurse financiare importante, schimbarea mentalit ii i a deschiderii
spre modernizare.
Migra ia persoanelor plecate în str in tate la munc -135 persoane.
Numar de copii cu p rin i plecati în strainatate - 140

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – COMUNA CURTE TI – JUD. BOTO ANI

MEMORIUL GENERAL DE URBANISM

Potrivit datelor Recens mântului Popula iei i Locuin elor din 2002,
popula ia stabil a comunei Curte ti era de 4.341 locuitori
Num rul popula iei din comun , în perioada de dup 1990, a avut o
cre tere continu . U oar , dar continu . Astfel, popula ia a crescut de la 4.318
locuitori în anul 1992, la 4.555 locuitori în 2005, 4.577 locuitori în 2006, 4.613
locuitori în 01.07.2007.
Anii de dup 1990 au fost marca i de o situa ie social-economic
dinamic , situa ia economic fiind un factor important în sc derea natalit ii, i
provocând o cre tere a migra iei popula iei.
Structura pe na ionalit i înregistrat la recens mântul din anul 2002
indic faptul c , din totalul popula iei de 4.341 locuitori, 99,94% erau locuitori
români i doar 1 locuitor s-a declarat armean (0,02%).
2.5.2. FOR A DE MUNC

I CAPITALUL UMAN

Agen ii economici (societ i comerciale, AF i PF) sunt în num r de
aproximativ 45, desf oar activit i de comer , alimenta ie public , servicii
medicale, mor rit - panifica ie, agricultur , transport, construc ii.
Capitalul uman al comunei Curte ti reiese din informa iile privind nivelul
de preg tire, calificare i în general, oferta for ei de munc local , se reg sesc
în rezultatele recens mântului popula iei i locuin elor din anul 2002.
În ceea ce prive te capitalul uman local din Curte ti putem spune în
termeni generali c acesta este caracterizat de:
- num rul persoanelor absolvente de studii superiore i preuniversitare
- num rul cadrelor didactice din inv mântul preuniversitar – cea mai inalt
treapt de preg tire existent local – care intervin activ în pregatirea for ei de
munc local , în motivarea continu rii studiilor.
Totalul popula iei ocupate din comuna Curte ti este de 3.230 locuitori.
Sunt inregistra i în situa iile Consiliului Local 361 salaria i, din care 30
muncitori.
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Evolu ia for ei de munc din comuna Curte ti, perioada 2003-2007,pe
tipuri de activit i.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numar mediu salaria i

2003

Total
110
In agricultur
1
In industrie – total
1
In Industria prelucr toare
1
In construc ii
4
In comer
5
In transport i po
1
In administra ia public
13
In inv mânt
52
In s
tate i asisten social
32
Surs : DJS Boto ani-Baza de Date Local

2004

2005

2006

2007

130
106
3
3
12
4
12
4
7
5
8
9
1
13
11
52
50
31
24
–edi ia 2009

102
1
4
4
2
12
12
49
17

361
-

Considerând în mod conven ional c resursele de munc sunt constituite
de persoanele în vârst de munc de 18 - 60 ani b rba i i 18-57 ani femei, cu
domiciliul în comun , acestea se situau, la recens mântul din anul 2006 la
aproximativ 1.325 persoane, reprezentând aproximativ 50,3 % din total
popula ie.
Deoarece datele privind popula ia activ se refer numai la cei domicilia i în
comun , indiferent de locul de munc , aceste date nu reflect activit ile
economice ce se desf oar numai pe teritoriul comunei, o parte a popula iei
active a comunei î i desf oar activitatea în localit ile învecinate.
Rata omajului – este un indicator social care caracterizeaza gradul de
neocupare al for ei de munc .
Datorit deselor restructur ri ale industriei na ionale i locale comuna
Curte ti a avut parte de cre teri substan iale ale procentului de omeri în
intervalul 1992-2009. Acestea s-au datorat:
· pie ei muncii în formare
· utilizare ineficient a for ei de munc
· descre terii productivit ii muncii i reducerii salariilor reale
· o mare parte a popula iei apte de munc nu e prezent pe pia a muncii
Începând cu anul 2000 se constat o u oar cre tere a popula iei
ocupate. Aceast tendin se manifest datorit faptului c activitatea
productiv în jude are tendin e cresc toare i în acela i timp investi iile în
dezvoltare au crescut considerabil.
La nivelul jude ului Boto ani rata medie a omajului în perioada a evoluat
conform graficelor de mai jos:
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Rata omajului

Rata omajului între anii 1992-2007 în jude ul
Boto ani
20
16,7

15
10

11,6

9,7

8

6,1 5,3
4

5
0
1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Anii

Rata omajului în anul 2009, în jude ul Boto ani
Luna anului

Rata omaj

0
14
12
10
8
6
4
2
0

2

4,2

4

4,8

5,3

Popula ia-dup educa ie:
Num rul de persoane înscrise în înv

6

5,4

5,4

8

5,4

10

6

5,8

5,6

mântul colar i pre colar:

Num r persoane
Copii înscri i în gradini e
Elevi înscri i în învatam.primar i
gimnazial
Elevi înscri i în înva amantul primar
Elevi înscri i în învatamantul gimnazial
Elevi înscri i în învatamantul liceal
Elevi înscri i în înva am. profesional,
complementar
Elevi i pre colari înscri i -Total

2005
100
368

2006
100
350

2007
144
331

189
179
-

175
175
-

174
157
-

-

-

-

468

450

475

Popula ia colar în anul 2007, pe întreaga comun , se prezenta astfel:
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Total popula ie colar : 331 elevi. Structurat pe sate:
Satul Curte ti
Satul Or eni-Vale
Satul Or eni-Deal
Satul B iceni
Satul M
stirea Doamnei
Satul Agafton

– 15
– 110
– 71
– 78
– 43
– 14

2.5.3. LOCUIREA
Balan a fondului de locuin e la 31.12.2005, la nivelul comunei Curte ti
total
proprietate privata
locuin e
camere
suprafata locuin e
camere
suprafata
nr.
nr.
mp.
nr.
nr.
mp.
Curte ti
1690
4226
55676
1686
4214
55436
Surs : DJS Boto ani- Anuarul statistic al jude ului Boto ani –edi ia 2006
comuna

La nivelul anului 2005, în comuna Curte ti existau un num r de 1.690 de
locuin e, din care 1.686 locuin e în proprietate privat , (99,76%).
Având în vedere vecinii comunei, ea fiind lâng municipiul Boto ani, se
preconizeaz o dezvoltare a numarului de locuin e în regim privat.
Repartizarea numarului de gospod rii, pe sate:
Total gospod rii: 1.690
Curte ti:
Or eni-Vale:
Or eni-Deal:
B iceni:
M
stirea Doamnei:
Agafton:
Hudum:

213 gospod rii
285
343
316
236
261
23

i 679 locuitori
i 731 locuitori
i 1.020 locuitori
i 909 locuitori
i 621 locuitori
i 239 locuitori
i 142 locuitori
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Num r gospod rii

500
400
300
200
100
0

285

343

213

316
236

261
23

Curte ti
Or eni Deal
Manastirea Doamnei
Hudum:

Or

eni Vale
iceni
Agafton

Pe forme de proprietate, comparativ cu recens mântul din anul 2000,
situa ia locuin elor era urm toarea:
Anul
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Surs

Locuin e
Existente

Locuin e în Locuin e
Suprafa a
propr.
în propr. locuibil
public
privat
1543
2
1541
38411
1570
2
1560
44873
1574
10
1564
45143
1577
10
1567
43335
1581
10
1571
45599
1587
10
1577
45813
: DJS Boto ani-Baza de Date Locale

2.5.4. S

TATEA

Nr.pers./
locuin
2,53
2,51
2,54
2,52
2,49
2,44

Suprafa a
Pers./mp
9.82
11.37
11.27
11.43
11.56
11.85
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În prezent, aproape 40% din totalul deceselor care se înregistreaz în
România sunt produse de boli legate de stres, deci de boli evitabile sau care pot
fi amânate prin modific ri în stilul de via al popula iei.
Dintre grupurile cele mai vulnerabile la ac iunea componentelor negative ale
stilului de via , dar care în acela i timp mai pot s i ajusteze comportamentele
spre cele favorabile s
ii, fac parte copiii i tinerii. Tinerii sunt afecta i de o
serie de rezultate negative ale modului de via specific societ ii moderne,
printre care rata mare de accidente (ponderea accidentelor rutiere),
toxicomaniile, maladiile sexuale transmisibile (printre care i SIDA),
comportamentele violente, criminalitatea, sarcin la vârsta adolescen ei,
sinuciderile etc.
Ca o apreciere general , se poate spune c stilul de via actual al
tinerilor din Curte ti este unul dominat de divertisment pasiv i vizual, pu in
orientat spre comunitate i mediu i f
a acorda importan influen ei
asupra s
ii.
În comuna Curte ti func ioneaz în prezent dou Dispensare Umane, o
Farmacie uman i o Farmacie veterinar , un Cabinet stomatologic i o
Circumscrip ie veterinar .
Principalii indicatori sociali
Ocrotirea s
ii total
• spitale
• medici
• personal sanitar mediu
• cabinete medicale individuale

2004 2005 2006
2
4
2

1
2
1

Surs : Baza de date Prim ria Curte ti+ DJS Boto ani

2.5.5. EDUCA IA I CULTURA

2
4
2
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Sistemul de educa ie
Sistemul de înv mânt din comuna Curte ti este caracterizat prin
indicatorii principali prezenta i în tabelul urmator:
2005 2006 2007
Unitati de invatamint - total
4
1
1
Scoli din invatamintul primar si gimnazial
4
1
1
Copii inscrisi in gradinite
154 150 144
Elevi inscrisi - total
368 350 331
Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial368 350 331
Elevi inscrisi in invatamint primar
189 175 174
Elevi inscrisi in invatamint gimnazial
179 175 157
Personal didactic - total
44
53
53
Personal didactic in invatamint prescolar
6
6
6
Personal didactic in invat. primar si gimnazial 38
47
47
Personal didactic in invatamint primar
14
17
26
Personal didactic in invatamint gimnazial
24
30
21
Sali de clasa si cabinete scolare
26
27
29
Laboratoare scolare
1
2
2
Sali de gimnastica - total
0
0
1
PC - total
0
0
17

Surs : DJS Boto ani-Baza de Date Locale

Înv

mânt-Total
Unit i
Copii în gr dini e
Personal didactic
din care
califica i

10
144
53
53

Sistemul de educa ie se confrunt cu diverse probleme care, în principal,
pot fi rezumate dup cum urmeaz :
- un numar de 6,24 copii / cadru didactic;
- lips dotarilor colilor i gradini elor cu materiale i echipamente
specifice moderne;
- infrastructura necesit reabilitare i modernizare;
- asigurarea unui sistem informatic - IT modern;
- dotarea laboratoarelor cu materiale i echipamente specifice fiec rei
specializari;
- necesitatea suplimentarii fondurilor financiare pentru realizarea unui
sistem modern adaptat nevoilor actuale ale societatii;
- dezvoltarea unui numar mai mare de programe / proiecte cu Finan are
na ional i european .
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- asigurarea permanent a condi iilor optime în coli i gr dini e
(alimentare cu ap , agent termic, etc.)
Toate aceste probleme sunt evaluate de c tre conducerea Prim riei
împreun cu autorit ile de la nivel jude ean i cu speciali tii de la Inspectoratul
colar Jude ean i necesit implementarea unui Program complex pentru
remedierea deficien elor i asigurarea unor activit i în domeniu, de calitate
european .
La nivelul comunei avem proiecte implementate sau în curs, ”Un elev
european”- proiect în lucru.
Cultura
Activitatea cultural artistic , educativ la nivelul Comunei Curte ti,
incepând din anul 1990 a fost marcat de factorul economic, de activitatea
agen ilor economici din localitate.
Comparativ cu ceea ce a fost înainte de 1990 a fost un regres.
Pe lang preocuparea permanent a administra iei locale pentru
dezvoltarea social se remarc i capacitatea de a inchega parteneriate cu alte
institu ii i organiza ii, prin care se organizeaz evenimente culturale.
minul Cultural Curte ti este centrul în jurul c rora se desf oar
majoritatea activit ilor culturale din comun : competi ii, spectacole folclorice,
vernisaje, etc.
În comuna Curte ti func ioneaz dou bilioteci, din care: o bibliotec
public cu un program zilnic intre orele 8-16 i o bibliotec colar . În prezent
sunt inscri i peste 100 de cititori, predominând tinerii i colarii. Zestrea
bibliotecii este de aproximativ 4.000 de volume, ea cuprinzând c i i reviste.
Aspecte culturale i tradi ii din cadrul comunei Curte ti
Obiceiurile de iarn , specifice comunei Curte ti, sunt prezentate în
fiecare an la toate festivit ile organizate de c tre diferite institu ii (Consiliul Local
al comunei Curte ti, Consiliul Jude ean Boto ani).
În cadrul acestor festivit i i a tuturor evenimentelor organizate în cadrul
comunei noastre nu poate s lipseasc Fanfara din comun , Fanfara Curte ti.
Evenimente locale:
21 Mai
- Ziua localit ii B iceni
29 Iunie
- Ziua localit ii Curte ti, Sf. Petru i Pavel.
14 Octombrie - Ziua localit ii Or eni-Vale
11 Noiembrie - Ziua localit ii Or eni-Deal
27 Iulie
- Ziua localit ii M
stirea Doamnei
Un alt aspect cultural al comunei noastre sunt spectacolele organizate de
elevii i cadrele didactice din coli, cu ocazia deschiderii i închiderii anului
colar, i cu alte ocazii (8 martie, Cr ciun, .a.)
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Monumentele arheologice din comuna Curte ti
Monumentele arheologice, r spândite de valurile istoriei oamenilor ce au tr it
mereu pe aceste meleaguri, pe teritoriul actualei comune Curte ti sunt:
Categorie

Tip

Situl arheologic de la Or eni-Deal - locuire
”La Gr din ". la 500 m E de sat
civil

ezarea Cucuteni de la Or eniDeal -”Dealul Horeului". la 2 km N de
sat
Situl arheologic de la B iceni- În
li te

locuire
civil
locuire
civil

ezarea medieval de la Hudum

Jude

Localitate Cronologie

Ultima modificare
(Z\A)
ezare Boto ani Or eni-Deal, com. Epoca medieval ,
CURTE TI
Epoca migra iilor /
sec. XV - XVIII, sec.
IV - V
ezare Boto ani Or eni-Deal, com. Eneolitic
CURTE TI
ezare Boto ani

iceni, com.
CURTE TI

Epoca migra iilor,
Epoca medieval /
sec. IV -V, sec. VII VIII, sec. XVII - XVIII

locuire
civil
ezarea din perioada de tranzi ie la locuire
epoca bronzului, de la M
stirea
civil
Doamnei -”Baisa". la 1 km NE de sat

ezare Boto ani Hudum, com.
CURTE TI
ezare Boto ani Mân stirea
Doamnei, com.
CURTE TI

Epoca medieval /
sec. XIII - XIV
Epoca bronzului

Situl arheologic de la Curte ti. în
vatra satului

ezare Boto ani Curte ti, com.
CURTE TI

Epoca medieval ,
Epoca migra iilor /
sec. XIV - XV i XVII
- XVIII, sec. IV - V

locuire
civil

În sens mai larg, perimetrele de interes arheologic i paleo-istoric de pe
teritoriul comunei Curte ti, identificate ca atare i înscrise în Repertoriul
Arheologic Na ional sunt:
1. - Curte ti -Vatra satului- a ez ri sec.IV-V i medievale, sec.XIV-XV i XVII-XVIII;
2. - Agafton -Pârâul B iceanului- a ezare medieval ;
3. - B iceni -În S li te (La p durea Rai)- a ez ri sec. IV-V, VII-VIII;
4. - B iceni -Malul Iazului- a ez ri Hallstatt i Latene;
5. - Or eni-Deal -La Gr din (în S li te)- a ez ri sec. IV-V i medievale;
6. - Or eni-Deal -La Izvoare- a ez ri cultura Horodi tea, Latene, sec.IV-V;
7. - Or eni-Deal -Dealul Horeului- a zare cultura Cucuteni;
8. - M
stirea Doamnei –Baisa (La Toloac )- a ezare Horodi tea-Folte ti;
9. - Curte ti -Dealul Hudumului- a ez ri sec. XII-XIII i XIV –XV;
10.- Curte ti -Dealul Ghirului- a ez re sec. XIV –XV;
11.- Curte ti-Iazul Hudumului- a ez ri cultura Noua, migra ii, sec. XI-XII i XIV-XVI;
12.- Agafton -Movila Criv ;
13.- Curte ti -Movila Prisaca;
14.- Or eni-Deal - Movila Or eni.

Atribu iile autorit ilor publice locale în domeniul patrimoniului arheologic,
sunt urm toarele:
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În vederea protej rii patrimoniului arheologic i a respect rii prevederilor
legale în acest domeniu autorit ile administra iei publice locale au urm toarele
atribu ii:
a. coopereaz cu organismele i institu iile publice cu responsabilit i în
domeniul protej rii patrimoniului arheologic pentru punerea în aplicare i
respectarea m surilor i deciziilor acestora;
b. asigur protejarea patrimoniului arheologic rezultat ca urmare a
cercet rilor arheologice sistematice sau preventive
i a descoperirilor
arheologice întâmpl toare, aflate în domeniul public ori privat al unit ilor
administrativ-teritoriale respective, alocând resurse financiare în acest scop;
c. pot colabora cu persoane fizice sau juridice de drept public ori privat
pentru finan area cercet rii i punerea în valoare a descoperirilor arheologice;
d. finan eaz cercetarea arheologic în vederea desc rc rii de sarcin
arheologic a terenurilor pe care se efectueaz lucr ri publice pentru care
sunt ordonatori principali de credite, prev zând distinct sumele necesare în
acest scop, potrivit prevederilor prezentei ordonan e;
e. cuprind în programele de dezvoltare economico-social i urbanistic ,
respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea
patrimoniului arheologic;
f. aprob documenta iile de amenajare a teritoriului i de urbanism, în
conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii i Cultelor, i
elaboreaz sau modific astfel de documenta ii în scopul stabilirii de m suri de
protejare a patrimoniului arheologic eviden iat întâmpl tor ori ca urmare a
cercet rilor arheologice preventive, potrivit legii;
g. elaboreaz autoriza ia de construire i desfiin are numai pe baza i în
conformitate cu avizul Ministerului Culturii i Cultelor, pentru lucr ri în zone cu
patrimoniul arheologic cunoscut i cercetat, descoperit întâmpl tor sau de
interes arheologic prioritar;
h. colaboreaz cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
i Cultelor, transmi ând acestora informa ii actualizate cu privire la cererile de
autorizare de construire în zonele de patrimoniu arheologic reperat;
i. precizeaz în certificatul de urbanism regimul imobilelor în zone cu
patrimoniu arheologic reperat;
j. iau m surile administrative corespunz toare i notific proprietarilor i
titularilor de drepturi reale asupra imobilelor obliga iile ce le revin pentru
prevenirea degrad rii descoperirilor arheologice întâmpl toare.
În domeniul protej rii patrimoniului arheologic aflat în teritoriul s u
administrativ de competen , primarul are urm toarele atribu ii specifice:
a. dispune suspendarea autoriza iei de construire i oprirea oric ror
lucr ri de construire sau de desfiin are de construc ii, în situa ia descoperirii de
vestigii arheologice ori de alte bunuri pentru care s-a declan at procedura de
clasare, anun în cel mai scurt timp serviciul public deconcentrat al Ministerului
Culturii i Cultelor i organizeaz paza descoperirilor arheologice întâmpl toare;
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b. elibereaz autoriza ia de construire sau de desfiin are, numai pe baza
i în conformitate cu prevederile avizului Ministerului Culturii i Cultelor, pentru
lucr rile din zonele cu patrimoniu arheologic reperat, precum i pentru lucr rile
din zonele cu patrimoniu arheologic eviden iat întâmpl tor.
c. asigur paza i protec ia descoperirilor arheologice aflate în proprietate
public , ap rute ca urmare a cercet rii sistematice sau preventive, semnalând
de urgen
serviciilor publice ale Ministerului Culturii i Cultelor orice
nerespectare a legii.
TURISM I AGREMENT
Zone agroturistice:
- Popasul Leb da – Este situat în imobilul UJCC Boto ani, construit în
anul 1980, fiind în prezent preluat de o persoan particular , care a
transformat imobilul în restaurant cu cca 200 locuri cu anexe: teras
i piscin . S-a început construirea unui motel.
- Satul Agafton este considerat zona agroturistic datorit amplas rii
în localitate a Mân stirii (monument istoric) i a Taberei pentru copii
Codrii de Aram .
Tab ra interna ional pentru copii de la Agafton „Codrii de aram ”
Amplasare: Tab ra este situat la 12km S-V de municipiul Boto ani.
Capacitate de cazare: 512 de locuri pe serie.
Condi ii de cazare:
Cazarea se face în 3 blocuri cu apartamente cu 2-6 paturi i grup sanitar
propriu pe apartament
Exista 37 camere cu 2-4 paturi i 47 camere cu 5-8 paturi.
Dot ri suplimentare
tab ra este dotat cu sal de mese cu o capacitate de 125 locuri-serie;
tab ra dispune de central termic proprie, precum i de o modern baz
cu saune, dusuri, bazine i aparate pentru recuperare fizic ,
saloane de coafur , frizerie, ceain rie, cofet rie.
De asemenea Tabara mai dispune i de sp torie proprie, unde elevii i
cadrele didactice pot beneficia de prest ri servicii specifice.
CLUBUL TABEREI: Are o capacitate de 200 locuri i este dotat cu
ap ratura modern audio-video, materiale sportive, mese de biliard.
Tabara”Codrii de Aram ”dispune de un complex sportiv multifunctional cu
teren de handbal, baschet, volei, fotbal, tenis de câmp
În comuna Curte ti exist un num r de 7 biserici ortodoxe în 7 parohii, 1
Cas de adunare pentru culte neoprotestante.
stirea de la Agafton – monument istoric
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Ansamblul monastic ce cuprinde Biserica de lemn cu hramul „Sfin ii
Voievozi Mihail i Gavril” (1727 – 1740) împreun cu”albele c su e grupate în
jurul ei, a fost edificat de Sihastrul Agafton, în p durea Merei, pe”loc domnesc”,
dania voievodului Grigore Ghica (1727 - 1748) i a fiului sau Matei Ghica
Voievod (1754). Forma ini ial a Bisericii de lemn a fost de nav simpl , cu
lungimea de 10 m i l imea de 5 m.
La începutul sec. al XIX-lea (1803) Schitul lui Agafton era de c lug ri, ca
mai apoi s fie transformat în mân stire de c lug ri e de Mitropolitul Moldovei
Veniamin Costachi (1814).
Biserica de zid cu hramul ”Pogorârea Sfântului Duh ”este ctitoria
lug ri elor din m
stire i a fost realizat în perioada 1838 – 1843. Biserica a
fost sfin it la 14 mai 1844 de Episcopul Meletie Racovi a. Planul bisericii este
triconic, c ruia i se poate asocia imaginea de cruce, lungimea total de 27 m,
imea de 10 m. Ansamblul ”din deal” este marcat printr-o alee larg , plantat
cu patru rânduri de arbori, ce fixeaz alinierile din stânga i din dreapta. Satul de
chilii con ine exemplare valoroase din punct de vedere arhitectural i muzeistic,
profund individualizate, fiind realizate cu mijloace tradi ionale de me terii din
zonele de provenien ale maicilor.
De-a lungul timpului via a monahal ia amploare, activitatea maicilor se
eviden iaz prin înfiin area primei coli în satul Agafton (1864), a atelierelor de
covoare (1912), tricotaje (1913), es torie, broderie i croitorie (1924), i chiar
prin contribu ia adus în timpul primului r zboi mondial în serviciul Crucii Ro ii a
unor monahii pentru ingrijirea r ni ilor i g zduirea în mân stire a refugia ilor de
zboi (1916 - 1918).
Mân stirea Agafton – leag n pentru copil ria lui Mihai Eminescu. La
Agafton a cunoscut Eminescu pentru întâia oar cenobitismul cre tin i pravilele
lui i toat trista lui ”frumuse e”. Inspirat de rânduiala monahal , care
presupunea ca maicile s fie ingropate f
sicriu, doar pe rogojin , Eminescu a
scris poezia ”Mai am un singur dor”. În semn de amintire i pre uire pentru cel
care a imortalizat frumuse ea acelor locuri s-a ridicat în curtea mân stirii un mic
monument cu bustul poetului (2002).
În anul 1959,când ob tea mân stirii num ra peste 320 de c lug ri e i
via a monahal era în progres continuu, prin decretul 410/1959 mân stirea este
desfii at , iar maicile trimise fiecare la casele lor sau nic ieri. Mân stirea a fost
redeschis la 1 aprilie 1991, func ionând paralel în aceea i incint cu azilul de
trâni.
Din anul 2000 dup evacuarea azilului începe un amplu proces de
renovare în cele dou complexe monahale, Schitul lui Agafton, cu Biserica
„Sfin ii Voievozi Mihail i Gavril” i la Biserica”din deal”“Pogorârea Sfântului Duh”,
prin lucr ri de expertiz tehnic , studii geotehnice, racord de ap , energie
electric , repara ii capitale la o parte din case, construit pridvorul la Biserica
”Pogorârea Sfântului Duh”(2002), schimbarea învelitorilor din tabl a Bisericii
(2003), tencuieli exterioare, consolid ri prin injectare cu beton a pere ilor,
schimbarea tâmpl riei (2004), realizarea Icoanei hramului ”Pogorârea Sfântului
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Duh” în tehnic mozaic (2005), refacerea sc rilor din beton care fac leg tura
intre cele dou complexe monahale, inject ri interioare, montarea instala iei de
paratr snet pe clopotni
i biserica de zid, decap t vechea pictur i preg tirea
pere ilor pentru o nou pictur prin tencuieli, noi instala ii electrice, antiefrac ie,
sonorizare, ignifugare, vopsirea invelitorilor de la Biserica de zid i clopotni ,
etc. (2006).
SOCIETATEA CIVIL
Societatea civil este reprezentat de institu iile i organiza iile sociale i
civice care constituie temelia unei democra ii func ionale. Organiza iile societ ii
civile se implic în luarea decizilor privind dezvoltarea social sau a deciziilor de
interes public.
Institu ii ale societ ii civile care functioneaz în comuna Curte ti:
organiza iile comunale ale principalelor Partide politice;
cluburi sociale i sportive;
institu ii culturale;
organiza ii religioase;
mi
ri ecologiste
2.6. CIRCULA IA
Comuna Curte ti, este str batut de urm toarele artere de circula ie:
- DN 29 (E85)- care leag Suceava de Boto ani, trece prin S veni i se
termin în DN 24 C, str bate comuna Curte ti de la Sud la Nord.
- DN 28B (E58)- Târgu Frumos - Hârl u- Boto ani, care str bate comuna
Curte ti de la sud la vest
- Drumul jude ean DJ 207 N – care str bate comuna Curte ti de la
nord- est spre sud
- Drumul jude ean DJ 208 C – str bate comuna de la est spre sud.
Comuna Curte ti se învecineaz cu:
- la nord - comuna Mihai Eminescu i o parte din teritoriul municipiului
Boto ani
- la vest - comuna Vl deni
- la sud - comuna Corni
- la est - comuna Criste ti i comuna B lu eni
În comuna Curte ti infrastructura este slab dezvoltat , lungimea drumurilor
publice modernizate fiind de 2 % din totalul re elei de drumuri.
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Situa ia existent
Leg tura între centrul de comun i celelalte localit i componente ale
comunei se face anevoios datorit îmbr
min ii din balast a drumurilor s te ti
i comunale i a drumului jude ean DJ 207 N, care produc mult praf, prin
circula ia autovehiculelor, materialul pietros este împr tiat i exist risc de
împro care cu piatr i de derapaj al ma inilor.
Comuna Curte ti este traversat de 2 drumuri na ionale, 2 drumuri
jude ene, 4 drumuri comunale i drumuri s te ti.
Lungimea drumurilor publice este de 142,6 km din care:
- drumuri modernizate (îmbr
minte asfaltic )
13,6 km;
- drumuri pietruite
29,00 km;
- drumuri din p mânt
99,20 km;
Re eaua de transport aferent comunei Curte ti este re ea de transport auto
iar cea mai apropiat sta ie pentru transport pe CF se afl în ora ul Boto ani, la
distan a de 5 km.
Drumul na ional DN 28B (E58) are originea în Tg. Frumos (intersec ie cu
DN 28) i punctul final în Boto ani, în intersec ia cu DN 29 i DN 29 B (cu o
lungime total de 77,5 km din care pe teritoriul administrativ al comunei Curte ti
de 0,60 km).
Drumul na ional DN 28 B(E58) are sistemul rutier alc tuit dintr-o
îmbr
minte bituminoas (IB) între pozi ia kilometric 69+913 ÷77+500.
Conform Hot rârii HG 1482/200T, DN 28B, între pozi ia kilometric 71+100
÷km 74+250 (L= 3,15 km), trece în administrarea Consiliului Local al
municipiului Boto ani i poart denumirea de strada „ oseaua Ia ului”
Pe sectorul de drum na ional DN 28B de pe teritoriul administrativ al
comunei Curte ti, partea carosabil are o îmbr
minte bituminoas iar
acostamentele sunt alc tuite dintr-un strat de balast, an urile sunt
corespunz toare din punct de vedere tehnic i sunt din p mânt.
Pe toat lungimea drumului na ional care str bate teritoriul comunei
Curte ti se afl semnalizare rutier atât pe verticala cât i pe orizontal .
Limita administrativ la intrare pe teritoriul comunei Curte ti, se afla la km
70+500, atât pe partea dreapta cât i pe partea stâng ; intrarea în cartier
„Leb da - Rai”, la pozi ia kilometric 71+100 atât pe partea dreapta cât i pe
partea stâng .
Caracteristicile drumului na ional în profil transversal sunt:
- partea carosabil
7,0 m
- acostamente
2 x 1,0 m
- an uri trapezoidale din p mânt, corespunz toare din punct de vedere
tehnic cu sec iune transversal de 1,50 x 0,50 x 0,50 pe ambele p i.
Drumul na ional DN 29 (E58) are originea în Suceava i punctul final în
intersec ia cu DN 24C (Manoleasa) cu o lungime total de 98,60 km, din care pe
teritoriul administrativ al comunei Curte ti, 4,40 km.
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Drumul na ional are sistemul rutier alc tuit dintr-o îmbr
minte
bituminoas (IB) între pozi ia kilometric 21+670÷38+000,încadrându-se în
acest sector i lungimea drumului na ional care deserve te i comuna Curte ti.
Conform Hot rârii HG 1482/2005 i DN 29 între pozi ia kilometric 37 + 900 ÷
39 + 071 – (L = 1,17 Km) a trecut în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Boto ani i a c
tat denumirea de „strada Sucevei”.
La sectorul de drum na ional DN 29, care traverseaz comuna Curte ti,
partea carosabil are o îmbr
minte bituminoas , acostamentele sunt
acoperite cu un strat de balast, an urile, situate pe ambele p i, sunt din
mânt, cu o sec iune transversal de 1,50 x 0,50 x 0,50.
Pe toat lungimea drumului na ional de pe raza comunei Curte ti se afl
semnalizare rutier , atât pe vertical cât i pe orizontal .
Limita administrativ la intrarea pe teritoriul comunei Curte ti precum
i în intravilanul localit ii M
stirea Doamnei pe partea dreapt este de
33+500, partea stâng apar inând comunei Mihai Eminescu;
-ie irea din localitatea M
stirea Doamnei la pozi ia kilometric 36+200
partea dreapt , iar partea stâng apar ine comunei Mihai Eminescu,
-intrarea în localitatea Hudum este la km 36+440, partea dreapt i km
36+440 partea stânga,
-ie irea din localitatea Hudum partea dreapta km 37+400 iar partea stânga
la pozi ia kilometric 37+805,
-ie irea de pe teritoriul administrativ al comunei Curte ti la km 38+000
partea dreapt i km 37+900 partea stâng .
Caracteristicile drumului na ional între km 33+500 ÷km 37+900 în profil
transversal sunt:
- platforma drumului
9,00 m
- partea carosabil
7,00 m
- acostamente
2 x 1,00 m
- an uri din p mânt cu sec iune corespunz toare de1,50 x 0,50 x0,50 m.
Ca utilit i existente aflate pe drumul na ional DN 29 – se afl re eaua de
telefonie, re eaua de energie electric .
Drumul jude ean DJ 207 N are punctul de plecare din Boto ani i punctul
final în DN 28B. Drumul traverseaz localit ile Curte ti, B iceni i Or eniDeal. Între pozi iile kilometrice 0+895 ÷ km 9+870 care apar in comunei
Curte ti, drumul jude ean are o îmbr
minte rutier din balast. Pe acest
tronson de drum jude ean circula ia se desf oar în condi ii necorespunz toare
cu vitez mic datorit îmbr
min ii care poate produce accidente prin
dislocarea pietrelor din stratul de rulare.
Drumul prezint denivel ri i gropi pe partea carosabil , împietruirea este
ezat neuniform datorit împr tierii materialului în urma circula iei vehiculelor
agricole. Lipsa coeziunii face ca îmbr
mintea s nu reziste ac iunilor
tangen iale produse de traficul modern.
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Limita administrativ la intrarea pe teritoriul comunei Curte ti se afl la km
0+895 stânga – dreapta, iar ie irea de pe teritoriul comunei Curte ti se afl la
km 0+895 stânga – dreapta iar ie irea de pe teritoriul comunei la km 9+650
partea dreapt i km 9+870 partea stânga.
Limita intravilanului existent la intrarea în localitatea Curte ti se afl la
pozi ia kilometric 0+895 stânga – dreapta, ie irea din localitatea Curte ti este la
km 3+000 partea stânga i la km 3+290 partea dreapt , intrarea în localitatea
iceni se afl la pozi ia kilometric 4+400 partea dreapt
i la km 4+700
partea stânga, ie irea din localitatea B iceni la pozi ia kilometric 6+300 atât pe
partea stânga cât i partea dreapt , intrarea în localitatea Or eni Deal partea
stânga la pozi ia kilometric 7+400 iar pe partea dreapt la km 7+500,ie irea
din localitatea Or eni-Deal la pozi ia kilometric 9+190 atât pe partea dreapt
cât i partea stânga.
Caracteristicile drumului jude ean în profil transversal sunt:
- ampriza drumului
14,0 ÷ 16,50 m
- platforma drumului
7,00 m
- platforma carosabil
5,50 m
- acostamente
2 x 0,75 m
- an uri cu sec iunea trapezoidal din p mânt pe toat lungimea drumului
Ca utilit i existente aflate pe drumul jude ean DJ 207 N se afl re ea de
energie electric i re ea de telefonie.
Drumul jude ean DJ 208 C are punctul de plecare din DN 28B (RAI) km
0+000 – km 21+870 pân la limita cu jude ul Suceava.
Drumul traverseaz numai localitatea Or eni-Deal din cadrul comunei
Curte ti.
Intre pozi ia kilometric 0+000 ÷ km 7+000 care str bate tangen ial comuna
Curte ti- drumul jude ean are o îmbr
minte asfaltic modern alc tuit din
îmbr
min i bituminoase având la baza straturi de piatr spart i straturi
funda ii din balast.
Acostamentele sunt din p mânt numai pe extravilanul între pozi ia
kilometric 0+000 ÷km 2+450 iar pe cealalt diferen de lungime
acostamentele sunt impermiabilizate cu asfalt i an uri consolidate cu beton de
ciment.
Pe lungimea drumului ce traverseaz teritoriul comunei Curte ti, drumul
prezint semnaliz ri orizontale i verticale, pode ele sunt suficiente, drumul fiind
modernizat în anul 2007. Podurile i pode ele existente sunt în stare bun .
Drumul jude ean se încadreaz în clasa tehnic IV cu dou benzi de
circula ie conform ordin 45 pentru aprobarea Normelor privind proiectarea,
construirea i modernizarea drumurilor.
Limita administrativ la intrarea pe teritoriul comunei Curte ti, se afl la
km 0+000 stâng i dreapt iar ie irea de pe teritoriul comunei la km 5+700
partea stâng i 7+000 partea dreapt .
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Limita intravilanului existent al localit ii Or eni-Deal este la km 2+450
partea stâng i dreapta iar ie irea din localitatea Or eni-Deal la km 4+300 i
pe partea stâng i pe partea dreapt .
Caracteristicile drumului jude ean în profil transversal sunt:
între pozi iile kilometrice km 0+000 ÷km 2+450
- ampriza drumului
16,00 m
- platforma drumului
9,00 m
- platforma carosabil
7,00 m
- acostamente
2 x 1,00 m
- an uri cu sec iunea trapezoidal din p mânt
între km 2+450 ÷ km 4+400
- ampriza drumului
16,00 m
- platforma drumului
9,00 m
- platforma carosabil
7,00 m
- acostamente impermiabilizate cu asfalt 2 x 1,00 m
- an uri cu sec iunea trapezoidal din beton pe ambele p i ale
drumului
între pozi iile kilometrice km 4+400 ÷ km 7+ 000
- ampriza drumului
16,00 m – 18 m
- platforma carosabil (3 benzi de circula ie)+acostamente 11,00 m
- an uri din beton pe ambele p i ale drumului
Ca utilit i existente aflate pe drumul jude ean DJ 208 C se afl re eaua de
energie electric i cea de telefonie.
Intersec ia cu drumul jude ean DJ 207 N nu este amenajat . Colectarea
apelor provenite din precipita ii este asigurat în totalitate de an uri i pode e în
mod corespunz tor.
Drumul prezint vizibilitate atât în plan cât i în profil longitudinal.
Drumul comunal DC 59 are punctul de plecare din DN 29 i punctul final
în localitatea Agafton i are o lungime de 2,250 km, lungime ce se afl numai pe
teritoriul administrativ al comunei Curte ti.
Limita teritorial administrativ la intrarea în comuna Curte ti se afl la
pozi ia kilometric 0+000 la intersec ia cu DN 29.
Limita intravilanului localit ii M
stirea Doamnei este 0+000 stâng dreapta, ie irea din localitatea M
stirea Doamnei este la km 0+100 atât pe
partea dreapt cât i partea stâng , intrarea în localitatea Agafton are pozi ia
kilometric 1+400 dreapta i 1+430 partea stâng , iar punctul final este la pozi ia
kilometric 2+25 (în zona centrului de agrement).
Caracteristicile în profil transversal al drumului comunal DC 59 sunt:
- ampriza drumului 13,50 m÷15,00 m
- platforma drumului
7,00 m
- platforma carosabil
5,00 m
- acostamente
2 x 1,00 m
- an uri trapezoidale din p mânt
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Drumul comunal are o îmbr
minte rutier alc tuit dintr-o îmbr
minte
bituminoas (IBU)
Ca utilit i drumul este dotat cu re ea de telefonie i de energie electric .
Drumul comunal DC 60A are originea în drumul comunal na ional DN 29
(M
stirea Doamnei i punctul final în DJ 207 N (Curte ti). Drumul are o
lungime total de 6,05 km i apar ine numai comunei Curte ti, traverseaz
localit ile M
stirea Doamnei i localitatea Curte ti.
Limita teritorial administrativ la intrarea în comuna Curte ti se afl la km
0+000- dreapta.
Limita intravilanului existent la intrarea în localitatea M
stirea Doamnei se
afl la km 0+000 stâng – dreapta; ie irea din localitatea M
stirea Doamnei
este la km 3+300 partea dreapta i km 3+400 partea stâng ; intrarea în
intravilanul localit ii Curte ti la pozi ia kilometric 4+400 stânga - dreapta i
punctul final în intersec ia cu DJ 207 N la pozi ia kilometric 6+050 partea
stâng cât i partea dreapt .
În profil transversal drumul are urm toarele caracteristici:
- ampriza drumului
14,00 - 16,00 m
- platforma drumului
7,00 m
- platforma carosabil
6,00 m
- acostamente
2 x 0,50 m
- an uri cu sec iunea trapezoidal din p mânt pe lungimi limitate
Sistemul rutier al drumului este din balast în grosime variabil între 15 –
25 cm ca utilit i este dotat cu re ea de telefonie i re ea de energie electric .
Drumul comunal DC 53 are punctul de plecare din DJ 207 N (Or eniDeal) i punctul final în drumul jude ean DJ 208C (Or eni-Vale)
Drumul are o lungime total de 2+750 i traverseaz localit ile Or eniDeal i Or eni-Vale. Toat lungimea apar ine comunei Curte ti.
Limita de intrare în localitatea Or eni-Deal se afl la pozi ia kilometric
0+000 stânga – dreapta, ie irea din localitatea Or eni-Deal este la pozi ia
kilometric 0+500 partea dreapt i la 0+630 partea stâng ; intrarea în
localitatea Or eni-Vale este la pozi ia kilometric 0+500 partea dreapt i la km
0+800 partea stâng ; ie irea din localitatea Or eni-Vale este la pozi ia
kilometric 2+100 partea stâng i la 2+500 partea dreapt .
Caracteristicile în profil transversal al drumului comunal DC 53 sunt:
- ampriza drumului
10,00 - 15,00 m
- platforma drumului
5,00 - 6,00 m
- platforma carosabil
4,00 - 5,00 m
- acostamente
2 x 0,50 m
- an uri din p mânt cu lungimi limitate
Drumul comunal DC 53 pe toat lungimea sa are sistem rutier alc tuit din
balast în grosime medie de 20 cm.
Ca utilit i drumul este dotat cu re ea de telefonie i re ea de energie
electric
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Drumul comunal DC 56A are punctul de plecare în B iceni i punctul
final în localitatea Corni la intersec ia cu DJ 208 H i are o lungime total de
8,00 km din care 3,7 km pe teritoriul comunei Curte ti.
Drumul str bate localitatea B iceni.
Limita intravilanului în localitatea B iceni este 0+000 stânga – dreapta,
ie irea din localitatea B iceni este pozi ia kilometric 0+400 partea stâng i
0+600 partea dreapt .
Limita de intrare a drumului DC 56A pe teritoriul administrativ al comunei
este la km 0+000 iar ie irea din comuna Curte ti este 3+700.
Caracteristicile în profil transversal al drumului comunal DC 56A sunt:
- ampriza drumului
12,00 m
- platforma drumului
6,00 m
- platforma carosabil
5,00 m
- acostamente
2 x 0,50 m
- an uri p mânt lungimi limitate
Drumul are sistemul rutier alc tuit din balast în grosime variabil între 15 –
20 cm.
Toate drumurile comunale se încadreaz în clasa tehnic V cu dou benzi
de circula ie sau o band de circula ie, conform Ordin 45 „Norme tehnice privind
proiectarea, construirea i modernizarea drumurilor”.
Datorit infrastructurii precare, transportul în zon se face înc rudimentar,
cu atelaje trase de cai, acest lucru fiind influen at foarte mult de starea
drumurilor i de nivelul veniturlor din agricultur (agricultur de subzisten )
Cu toate c au ap rut pe ici pe colo germenii unor activit i comerciale i de
produc ie mai noi i mai diversificate, cum ar fi valorificarea produselor viticole i
horticole ale zonei, aceste activit i sunt îngreunate sau se dezvolt foarte greu
datorit unei infrastructuri precare înc .
Datorit inunda iilor, c ile de acces sunt afectate, circula ia desf urânduse destul de greu. La acest lucru contribuie i profilele longitudinale ale
drumurilor locale (pante longitudinale sub 5%) i mai ales hidraulica destul de
precar (lips poduri i a pode e precum i lipsa an urilor profilate.
Popula ia comunei beneficiaz de facilit i de transport public local specifice
urm toarelor categorii:
transport public local de persoane prin curse regulate;
transport public local de persoane prin curse regulate speciale:
transport public local de m rfuri, efectuate cu autovehicule a c ror
mas maxim autorizat , nu dep
te 3,5 tone;
Transportul public local de persoane prin curse regulate în trafic jude ean
conform Programului de transport pentru perioada 01.07.200830.06.2011,aprobat prin HCJ nr.31/27.03.2008 i de care beneficiaz locuitorii
comunei se realizeaz astfel:
traseul cod 086,Boto ani –Agafton: curse zilnice planificate -2
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traseul cod 063,Boto ani – Hudum –M
stirea Doamnei: curse
zilnice planificate -8;
traseul cod 064,Boto ani– Bais –Brehuie ti: curse zilnice planificate 5;
traseul cod 059,Boto ani–Curte ti–B iceni: curse zilnice planificate12;
traseul cod 056,Boto ani – Or eni-Deal – Maici: curse zilnice
planificate -5;
traseul cod 056,Boto ani – Or eni-Deal – Or eni-Vale: curse
zilnice planificate -4;
Consiliul local al comunei Curte ti are organizat transportul public local de
persoane prin curse regulate speciale, care const în transportul copiilor i
elevilor prin curse speciale tur-retur, pe un traseu bine definit de la institu iile de
înv mânt. Acest tip de transport se realizeaz cu un mijloc de transport
gestionat de Prim rie, beneficiarii sunt în num r de 11 persoane, la nivelul
anului 2008.
ile de acces rutier între localit ile din comun i leg tura cu alte
localit i din afara comunei sunt prezentate în continuare:
DN 29: Boto ani - Hudum;
DN 29 – DC 59; Boto ani - Hudum –M
stirea Doamnei –Agafton;
DJ 207N: Boto ani –Curte ti –B iceni – Or eni-Deal - Or eni-Vale (DC
53);
DC 56 A: Curte ti – DJ 207L-Corni (DJ 208H);
DC 60A: M
stirea Doamnei – Curte ti;
DC 53 - DC 53 A: Or eni-Deal - Or eni-Vale – Or eni Schit;
DJ 208C: Or eni-Deal –Vorona.
Lungimea drumurilor publice, pe categorii, în comuna Curte ti, este
urm toarea:
Drumuri
publice
Total
Modernizate
Pietruite
Drumuri
mânt

Total
comun
142,6
13,6

Curte ti
18
-

Or eni Or eni
-Vale
-Deal
22
28
1,85

iceni
26
-

- km stirea
Hudu
Zona
Agafton
Doamnei
m
Lebada
17
10
5
2,60
1,35
2,25
1,19
0,60

29,8

3

5

8

6

5

2

-

0,80

99,2

15

20

20

20

12

5

5

1,20

Surs : Prim ria Curte ti

Datorit inunda iilor sufer locuitorii, c ile de acces fiind îngreunate,
circula ia desf urându-se destul de greu. La acest lucru contribuie i profilele
longitudinale ale drumurilor locale (pante longitudinale sub 5%) i mai ales
hidraulic destul de precar (lipsa podurilor i a pode elor precum i a an urilor
protejate.
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TOTAL

142,60

drumuri p mânt

pietruite

99 ,2

29 ,80

modernizate 13 ,60
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TOTAL

Popula ia comunei beneficiaz de facilit i de transport public local specifice
urm toarelor categorii:
transport public local de persoane prin curse regulate;
transport public local de m rfuri, efectuate cu autovehicule a c ror mas
maxim autorizat , nu dep
te 3,5 tone;
Prin organizarea transportului public jude ean de persoane prin curse
regulate i a celui interjude ean, transportul persoanelor din i înspre comun se
realizeaz în prezent prin linii de microbuze i autobuze în tranzit, care trec de 3
– 4 ori pe zi.
Conform Situa iei transportului public local de persoane prin curse
regulate, la nivel jude ean, perioada 01.07.2005-30.06.2008,au fost organizate
cate 3 curse în fiecare zi pe traseul Boto ani – Curte ti;
Serviciul prestat a fost asigurat de c tre operatorul licen iat MT SRL * Transport
tori SRL
Valorile de trafic prognozate de Ministerul Transporturilor pentru anii
2010 - 2030 nu dep esc valorile admisibile de 750 vt./zi.
imea actual a carosabilului drumurilor jude ene este de 6,00 m iar a
celorlalte drumuri i str zi locale de 5,50 i 4,00 m. În general, drumurile
comunei Curte ti nu sunt sistematizate.
Sistemul rutier de pe drumul jude ean este dotat cu cu îmbr
minte
asfaltic . Drumurile comunale, s te ti sau de exploatare sunt cu împietruiri sau
drumuri de p mânt. Starea lor este mediocr sau rea.
Transportul în comun se face cu autobuze i maxitaxi, c torii fiind în
special naveti tii cu serviciu în municipiu i elevii, în spre i dinspre Boto ani.
Gradul de utilizare al acestor mijloace de transport de c tre cet enii
comunei este ridicat.
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2.7. INTRAVILAN EXISTENT - ZONIFICAREA FUNC IONAL
BILAN UL TERITORIAL
Zonificarea func ional existent a teritoriului comunei Curte ti este
prezentat în plan ele nr. 2.
În bilan ul teritorial sunt prezentate i suprafe ele de intravilan aferente atât
localit ilor componente cât i celorlalte trupuri r spândite în teritoriu i anume:
-

satul Curte ti
satul M
stirea Doamnei
satul Agafton
satul Hudum
satul B iceni
satul Or eni-Deal
satul Or eni-Vale
Zona Leb da

- cu o suprafa
- cu o suprafa
- cu o suprafa
- cu o suprafa
- cu o suprafa
- cu o suprafa
- cu o suprafa
- cu o suprafa

de intravilan de 170,75 ha
de intravilan de 213,94 ha
de intravilan de 67,30 ha
de intravilan de 43,60 ha
de intravilan de 163,50 ha
de intravilan de 180,40 ha
de intravilan de 125,68 ha
de intravilan de 32,90 ha

Comuna Curte ti are în prezent un teritoriu administrativ în suprafa total
de 5.783 ha, cu o distribu ie pe categorii de folosin a terenurilor conform
urm torului tabel:
BILAN TERITORIAL
AL FOLOSIN EI SUPRAFE ELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV EXISTENT
Ha

Drumuri

Cur i-Construc ii

10,8
20,2
31,0

299,8
18,2
318,0
67,2

1.456,5
2,5
1.459,0

101,5
6,5
108,0

26,1
81,9
108,0

14,6
133,4
148,0

Neproductiv

Ape

EXTRAVILAN
INTRAVILAN
TOTAL
% din Total comun

TOTAL

P duri

819,7
193,3
1.013,0

Vii

2.043,3
481,7
2.525,0

P

uni, fâne e

AGRICOL

Arabil

COMUNA CURTE TI

CATEGORII DE FOLOSIN
NEAGRICOL

Livezi

TERITORIUL
ADMINISTRATIV

12,6
60,4
73,0
32,8

4.784,9
998,1
5.783,0
100,0

Sursa datelor: Prelucrare date PUG Curte ti existent.

În cadrul terenului neagricol se remarc ponderea medie, fa de jude ul
Boto ani a categoriei cur i-construc ii i mai ales drumuri, ceea ce arat c în
comun aceste elemente de infrastructur sunt deficitare.
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Locuirea
Pe forme de proprietate, între anii 2000-2007, situa ia locuin elor era cea
ilustrat de tabelul inserat la paragraful 2.5.3. – Locuirea.
Locuin ele sunt predominat de tip rural, având regimul de în ime Parter,
sau Parter +1 etaj.
Cea mai mare parte a locuin elor sunt construite din materiale locale:
lemn, piatr i chirpici, astfel încât se încadreaz în gr. IV, V de rezisten la
foc.
Anexele gospod re ti sunt construite din materiale nedurabile i sunt
amplasate de regul în fundul cur ilor-construc ii, fa de locuin e.
Înv
Anul

mânt

Elevi
înscri iTotal

2005
2006
2007

368
350
331

- anii colari 2005 /2006 /2007
Elevi –
ciclul
primar i
gimnazial
368
350
331

Elevi
primar

189
175
174

Personal
didacticTotal

Personal
primar

44
53
53

38
47
47

Personal
pre colar

6
6
6

Sursa datelor: DJ Statistica Boto ani-BDL

Baza material a înv
Anul

2005
2006
2007

Unit i de
coli-înv.
înv mânt primar i
Total
gimnazial
4
4
1
1
1
1

mântului, anii 2005 /2006 /2007
li de
clas
26
27
29

Laboratoare
colare
1
2
2

li de
gimnastic
0
0
1

Calculatoare
0
0
17

Sursa datelor: DJ Statistica Boto ani-BDL

Re eaua sanitar 2005 /2006 /2007
Anul

2005
2006
2007

Medicisector
public
1
2
0

Medici de
familie
1
2
0

Personal
mediu
sanitar
2
4
0

Cabinete
medicale de
familie
1
2
0

Sursa datelor: DJ Statistica Boto ani-BDL

Spa ii comerciale + alimenta ie public
Ca urmare a procesului de privatizare, situa ia privind activit ile comerciale
în comuna Curte ti, din punct de vedere al unit ilor comerciale, a înregistrat o
cre tere numeric a acestora, majoritatea activit ilor desf urându-se în
magazine mixte, cu suprafe e între 20 i 120 mp, construc ii definitive.
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Totalul suprafe elor comerciale însumeaz aproximativ 520 mp, fiind
asigurat de peste 8 societ i comerciale cu capital privat i 4 persoane fizice
(conform Registrului Comer ului).
Re eaua unit i culturale - 2005 /2006 /2007
Anul

2005
2006
2007

Biblioteci

4
5
2

Biblioteci
publice
1
1
1

Abonament
e Radio
Romania
707
0
0

Abonamente
TVR
566
0
0

Sursa datelor: DJ Statistica Boto ani-BDL

Zona activit ilor economice, agricole, industriale i servicii
În sintez fa de ceea ce am prezentat detaliat în capitolul Poten ial
economic, putem enumera urm toarele tipuri de activit i:
- activit i în sectorul primar (agricultur i silvicultur )
- cre terea animalelor, cultur vegetal
- activit i în sectorul secundar (industrie, construc ii)
- activit i de prelucrarea lemnului
- activit i de prelucrarea laptelui
- activit i de prelucrare ulei
- activit i mori de porumb
- activit i în construc ii
- activit i din sectorul ter iar (servicii) în:
- transport
- comer cu am nuntul
- administra ie
- ocrotirea s
ii
- sanitar-veterinar

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – COMUNA CURTE TI – JUD. BOTO ANI

MEMORIUL GENERAL DE URBANISM

Zona de spa ii verzi, sport, agrement
Este reprezentat de zona de agrement acvatic Leb da – Or eni-Deal, de
Tab ra „Codrii de Aram ”– Agafton, p durea tef nescu, p durea Baisa,
durea Ursache.
Zona aferent gospod riei comunale i cimitire
Este reprezentat în exclusivitate de teritoriul afectat cimitirelor, total teren
alocat în comun 4,09 ha, repartizat pe localit i, dup cum urmeaz :
Satul Curte ti
Satul M
stirea Doamnei
Satul Agafton
Satul B iceni
Satul Or eni-Vale
Satul Or eni-Deal
Satul Hudum
Zona Leb da

-0,50 ha;
-0,58 ha
-0,74 ha;
-0,91 ha;
-0,00 ha;
-1,36 ha;
-0,00 ha;
-0,00 ha.

Zona aferent construc iilor edilitare
2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE

Inventarierea i delimitarea zonelor cu riscuri naturale, în principal
suprafe ele supuse inund rii i suprafe elor cu alunec ri de teren sunt
prezentate în Plan ele nr. 2 – Reglement ri i în lucrarea Studiul Zonelor de
Risc, lucrare de geotehnic elaborat de SC"NORD PROIECT"SA concomitent
cu elaborarea P.U.G.
Fenomenele hidrologice, sunt influen ate de regimul precipita iilor, de natura
litologic , de gradul mic de acoperire cu vegeta ie i de panta reliefului.
Datorit tere determin eroziuni de talveg i versant acolo unde gradien ii
de curgere sunt mari. Pe de alt parte, se înregistreaz deversarea apelor în
zonele limitrofe albiilor, acolo unde ele au gradien i mici.
Adâncirea fundului v ilor prin eroziune duce la dezechilibrarea versan ilor i
declan area alunec rilor în zonele active i poten iale.
Nivelul hidrostatic este cuprins între 0,5 - 1,5 m în zonele joase pe v i i
9,00 - 13,00 m în zonele înalte i este variabil pe vertical în func ie de
cantitatea precipita iilor meteorice.
Exist pericolul acumul rii apelor de versan i, în perioadele cu precipita ii
bogate, în zonele joase din lunca cursurilor de ap . Apele pluviale colectate de
pârîuri i oga e sunt acumulate în zonele joase, cu panta de scurgere redus ,
putând provoca inunda ii.
Cursurile de ap permanente sau intermitente care str bat comuna sunt
datorate terenului de fundare slab permeabil, a naturii terenului din versan i i
din zonele joase (argile, pietri uri) pe de o parte, iar pe de alt parte datorit
gradului sc zut de acoperire cu vegeta ie de intercep ie (arboricol , pomicol )
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din bazinele de recep ie a re elei hidrografice, s-a ajuns în situa ia ca, pe unii
versan i, s se înregistreze frecvent m rirea debitului specific al scurgerii de
suprafa .
Aceasta a determinat apari ia pericolului de acumulare a unor debite
importante în bazinele de recep ie ale re elei hidrografice secundare :
pârâul Dresleuca
pârâul Miletin
pârâul B iceanului
pârâia ele Hliboca, Pris ca, Turcani, Hum ria, Brosc ria i B iceni,
Recea, Curte ti.
Pâr ul Dresleuca se vars în rîul Sitna. Pe aceste cursuri de ap sunt
amenajate 1 iaz, iazul Curte ti, i o acumulare de ap , Leb da, care are o
suprafa a luciului apei de 30 ha.
2.9. ECHIPAREA TEHNICO- EDILITAR

2.9.1. C i de comunica ie i transport
Comuna Curte ti este str
tut de Drumurile Na ionale DN 28B Boto ani
– Ia i i DN 29 Boto ani – Suceava, asfaltate.
Drumul Jude ean DJ 207 N str bate comuna plecând din municipiul
Boto ani, trece prin localit ile Curte ti, B iceni, Or eni-Deal, Criste ti (din
comuna Criste ti) i este împietruit.
De asemenea, comuna este str
tut de Drumul Comunal DC 59,
Boto ani - Hudum - Mrea Doamnei - Or eni-Vale, împietruit.
DC 56 A: Curte ti – DJ 207L-Corni ( DJ 208H);
DC 60A: M
stirea Doamnei – Curte ti;
DC 53 - DC 53 A: Or eni-Deal – Or eni-Vale – Or eni Schit;
DJ 208C: Or eni-Deal –Vorona.
Valorile de trafic prognozate de Ministerul Transporturilor pentru anii 20002010 nu dep esc valorile admisibile de 750 vt/zi.
L imea actual a carosabilului Drumurilor Jude ene este de 6,00 m, iar a
Drumurilor Comunale este de 5,50 m.
Sistemele rutiere sunt:
- drumuri modernizate (îmbr
- drumuri pietruite
- drumuri din p mânt

minte asfaltic )

13,6 km;
29,00 km;
99,20 km;

Drumurile comunale i str zile locale, au o stare mediocr sau rea.
Transportul în comun se face cu autobuz i maxitaxi.
2.9.2. Alimentarea cu ap

i canalizare
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Exist o re ea de alimentare cu ap în comuna Curte ti. Satele M
stirea
Doamnei i Agafton au re ea de alimentare cu ap . Sistemul este uzat fizic,
necesitând înlocuirea lui.
În prezent, alimentarea par ial cu ap a celor 2 localit i se realizeaz
dintr-un rezervor de înmagazinare, cu o capacitate de 100 mc, i care ocup o
suprafa de aproximativ 0,1 ha, lâng Complexul Turistic Stejarul, comuna
învecinat Vl deni.
Canalizarea
Satele componente ale comunei Curte ti nu sunt echipate cu instala ii
centrale de canalizare a apelor uzate menajere i pluviale.
Apele uzate menajere rezultate din folosirea apei în scopuri gospod re ti
sau publice sunt v rsate la suprafa a terenului, neexistând o re ea de canalizare.
Gospod riile existente din localit iile comunei sunt prev zute cu haznale
de tip rural, din care foarte pu ine sunt vidanjabile.
Apele de ploaie se scurg liber la suprafa a terenului prin an urile existente
în lungul drumurilor nesistematizate, spre v ile din apropiere.
Disfunc ionalit i
Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu ap în toate localit ile
comunei Curte ti.
Lipsa unui sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere i
pluviale.
Apele uzate se infiltreaz în sol poluând apa subteran i apele de
suprafa , pâraiele care str bat localit ile, deci întreg mediul înconjur tor.
2.9.3. Alimentare cu energie electrica i telecomunica ii
A. Alimentarea cu energie electric
Comuna Curte ti, compus din satele Curte ti, Or eni-Deal, Or eni-Vale,
stirea Doamnei, Agafton, Hudum, B iceni, este alimentat din re eaua de
distribu ie de 20 kv existent din 1956, antreprenor E-ON S.A. Bac u. (conform
plan elor nr.4–Reglement ri urbanistice-Echiparea edilitar ).
Re eaua de joas tensiune, destinat consumatorilor casnici, precum i
iluminatului public este racordat la posturile de transformare de tip aerian,
amplasate în teritoriul comunei.
Majoritatea gospod riilor sunt electrificate. Arterele principale sunt
prev zute cu instala ii de iluminat public – momentan prost dimensionate.
Se folosesc l mpi cu vapori de mercur, iar pe drumurile periferice se mai
sesc i l mpi cu incandescen .
Re eaua de iluminat public, precum i re eaua de joas tensiune destinat
consumatorilor casnici este de tip aerian i este pozat pe stâlpi de sus inere din
beton (cca. 90%) sau lemn.
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Starea tehnic a re elei de alimentare cu energie electric este în general
satisf
toare.
Avem la nivelul comunei i gospod rii ce urmeaz a fi racordate la re eaua
electric existent .
B. Re eaua de telefonie. Situa ia existent .
Comuna Curte ti este deservit de o re ea de posturi telefonice în plin
extindere, ce num ra peste 1.820 gospod rii.
De asemenea, în ultimul timp, a crescut num rul de telefoane mobile în
diferite re ele, cre tere influen at de migra ia for ei de munc în rile din vestul
Europei.
Func ioneaz în comun o societate de distribuire a televiziunii prin cablu
care are o re ea bine dezvoltat , cuprinzând 2.000 abona i existând posibilitatea
racod rii tuturor locuin elor comunei.
În ultima perioad societatea distribuie i serviciul de internet i telefonie
fix .
2.9.4. Alimentare cu c ldur
Alimentarea cu c ldur a locuin elor i cl dirilor de utilitate public din
comuna Curte ti se face în prezent cu combustibil solid, în principal lemne.
Pentru prepararea hranei se folosesc atât lemnele cât i buteliile de aragaz,
acestea din urm în special în perioada de var , când aceast activitate nu se
cupleaz cu înc lzirea i când aprovizionarea este mai u oar .
2.9.5. Alimentare cu gaze
Comuna Curte ti nu este racordat la re eaua de distribu ie gaz metan
existent în zon (municipiul Boto ani).
2.10. PROTEC IA i CONSERVAREA MEDIULUI ÎNCONJUR TOR
a.

SITUA IA EXISTENT

Teritoriul comunei Curte ti se afl în zona câmpiei Moldovei, subdiviziunea
Jijiei i Prutului, la limita cu Podisul Sucevei.
Substratul geologic apar ine în întregime sarma ianului inferior i se
constitue din depozite argilo-nisipoase.
La partea superioar a dealurilor i platourilor interfluviale aceste depozite
sunt transformate în luturi loessoide datorit proceselor de solidificare. În esuri
i pe terase întâlnim frac iuni aluvionare argiloase, nisipoase de vârst
cuaternar .
Principalele forme de relief sunt dealurile cu diferite înclina ii fine, v i i
lunci.
O parte din suprafa a ocupat de p uni prezint forme de eroziune i
alunec ri.
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ile sunt str
tute de mici cursuri de ap care au debit numai la topirea
pezilor i la viituri. Câteva din aceste pâraie formeaz în cursul lor iazuri i
multe terenuri ml tinoase.
esul Jijiei are o l ime de 500-1000 m i o altitudine absolut de 150 -200
m, prezint o teras de vale par ial inundabil în care albia minim s-a adâncit în
aluviunile argilo-nisipoase la 3-4 m.
La nivelul acestor argile se deschid strate acvifere freatice care genereaz
alunec ri i surp ri de maluri.
Pânza de ap freatic în câmp este la suprafa iar în intravilan la adâncimi
mari.
Datorit straturilor nisipoase i a pânzei freatice se produc multe alunec ri.
Din punct de vedere hidrologic teritoriul comunei Curte ti apar ine bazinului
Prutului i Jijiei.
Re eaua hidrografic este format din pâraiele: Dresleuca, Miletin,
pârâia ele Recea, Curte ti, Hliboca, Pris ca, Turcani, Hum ria, Brosc ria i
iceni. Dresleuca se vars în rîul Sitna.
Aceast re ea hidrografic are debite variabile în cursul anului astfel:
în perioada ploilor de primavar care se suprapun de multe ori cu perioada
topirii z pezilor, ploilor toren iale de var fac ca debitul acestor pâraie s fie
periculoase inundând terenurile din comun .
Valoarea medie a precipita iilor anuale care cad în zon este cuprins între
600mm-650mm. În anii seceto i ele scad pân la 500mm.
Cantit ile cele mai mari de precipita ii cad în lunile iunie – iulie (70-80mm)
i cele mai pu ine în luna octombrie (10,7 mm) respectiv ianuarie (15,8).
În timpul iernii, grosimea stratului de z pad este de cca. 1 m, men inânduse toat iarna.
Principalele forme de relief ale comunei Curte ti sunt dealurile cu diferite
înclina ii fine, v i i lunci. O parte din suprafa a ocupat de p uni prezint
forme de eroziune i alunec ri.
Clima comunei are caracter continental, cu veri scurte i r coroase, toamna
i iarna prezentând umidit i ridicate, iar viscolele i vânturile reci se prelungesc
pân în lunile martie i aprilie.
Temperatura medie anual este de 8,5 C, sub media anual a rii, care
este de 9,4 C, ceea ce arat c acest teritoriu face parte din zona temperatexcesiv a rii.
Amplitudinea termic se încadreaz în regimul normal al rii noastre,
deoarece luna cea mai c lduroas este Iulie (29,2 C) i cea mai rece luna
Ianuarie (8,6 C)
În perimetrul studiat vânturile dominante ca frecven
i vitez sunt cele
din direc ia NV i SE.
Anual direc ia predominant a vânturilor este NV care are intensitatea
maxim iarna i vara.
Criv ul din timpul iernii aduce viscol i z pad abundent , prim vara se
caracterizeaz printr-un vânt rece, înc rcat cu vapori de ap iar toamna
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înregistreaz perioada de secet . Num rul de zile de înghe calculat pentru o
perioad de 41 de ani este în medie de 127,9.
Grosimea medie decadic a stratului de z pad are un maxim de 1,46 în
luna februarie decada a doua.
Pentru comuna Curte ti au fost identificate urm toarele categorii de
probleme de mediu:
1. calitatea i cantitatea apei potabile
2. poluarea apelor de suprafa
3. pericole generate de fenomene naturale i antropice:
-alunecari de teren
-exces de umiditate
-degradarea solului
-inunda ii
-degrad ri de albii i maluri
4. gestiunea de eurilor menajere
5. degradarea mediului natural i construit
6. educarea ecologic a popula iei
7. transportul rutier
8. turism i agrement
Spa ii verzi, sport, agrement
Spa iile libere aflate în intravilanul existent, zonele plantate existente
prezint un poten ial ambiental de valoare.
În cadrul intravilanelor existente, spa iile libere sunt insuficient valorificate
în sensul de spa ii plantate.
Dot ri sportive special amenajate:
pe teritoriul comunei Curte ti nu exist spa ii special amenajate. Alte spa ii
destinate acestui scop sunt cur ile colilor, insuficient amenajate.
Resurse naturale ale solului i subsolului
Resurse naturale ale solului
Principala resurs o constituie îns i calitatea solurilor, care prin
caracteristicile lor influen eaz produc ia agricol . Se remarc un înveli
pedologic variat, dominat de soluri zonale din clasa cernisoluri (cernoziom,
faeoziom) i luvisoluri (preluvosol, luvosol), completate de o serie de soluri
intrazonale – hidrisoluri (gleiosoluri), protisoluri (aluviosoluri, erodosoluri) i de
complexe de soluri, cu o expansiune teritorial mult mai redus .
Din punct de vedere al poten ialului lor natural de fertilitate, solurile pot fi
grupate astfel:
soluri cu poten ial natural ridicat de fertilitate - în care sunt incluse
cernoziomurile i aluviosolurile pretabile unei game largi de culturi
agricole. Poten ialul lor poate fi m rit prin iriga ii i adaos de
îngr
minte în doze medii.
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soluri cu poten ial natural moderat de fertilitate – care cuprind
majoritatea solurilor slab i mediu erodate, faeoziomuri, preluvosoluri.
Necesit m suri agrotehnice corespunz toare - îngr
minte în doze
corect calculate, m suri antierozionale.
soluri cu poten ial sc zut de fertilitate - în care se includ luvosoluri,
gleiosoluri, erodosoluri, solurile puternic erodate r spândite pe versan ii
puternic înclina i i afecta i de degrad ri, în lungul toren ilor i v ilor cu
maluri supuse eroziunii de adâncime. Acestea necesit interven ii
complexe i costisitoare pentru a le aduce la un nivel corespunz tor de
fertilitate. Pentru majoritatea dintre ele folosin a cea mai indicat este
durea.
Resurse ale subsolului
În localit ile componente ale comunei Curte ti nu pot fi men ionate resurse
ale subsolului.
Resurse de vegeta ie i faun
Prin pozi ia sa, teritoriul comunei Curte ti se încadreaz zonei de
silvostep , cu areale restrânse de step , la care se asociaz vegeta ia de lunc
i vegeta ia palustr (de mla tin ). În prezent, peisajul natural de silvostep s-a
modificat deoarece multe suprafe e de teren au fost introduse în circuitul arabil,
iar pâlcurile de p dure au suferit modific ri sub influen a vegeta iei spontane.
P durile silvostepei sunt formate din gorun i fag, al turi de care se
întâlne te: carpenul, teiul, ar arul, jugastrul. Arbu tii sunt reprezenta i prin salb
moale, salb râioas , alun, dârmoz, corn, sânger.
Vegeta ia stepic este întâlnit pe areale restrânse, în lungul v ii Jijiei pe
forme joase de relief (lunci neinundabile, terase joase, glacisuri i conuri de
dejec ie), suprapunându-se în cea mai mare parte vegeta iei de lunc .
Vegeta ia de lunc este caracteristic aluviosolurilor i gleiosolurilor
inundate periodic i cu exces de umiditate freatic . Paji tile sunt formate din
iu
, piept
ri , trifoi. Majoritatea acestor paji ti sunt degradate prin
unat intensiv.
Vegeta ia palustr apare în arii izolate, localizate în formele de relief
negative cu înml tiniri permanente sau prelungite i este format din asocia ii
de plante hidrofile i higrofile: rogozul, papura (Typha), stuful (Phragmites),
pipirigul (Carex), nuf rul galben, linti a, s geata apei.
Defri rile i des elenirile practicate, uneori f
discern mânt, în vederea
extinderii culturilor agricole, au diminuat suprafe ele ocupate de p duri i paji ti.
Aceste ac iuni au declan at reac ii negative asupra celorlalte componente
naturale: cre terea gradului de continentalism i stepizarea climatului, reducerea
debitelor apelor subterane i de suprafa , cre terea toren ialit ii i a eroziunii,
declan area de alunec ri de teren, etc.
Fauna este în general s rac , fiind mult diminuat în urma expansiunii
activit ilor umane. Fauna este legat direct de vegeta ie, întâlnindu-se biotopuri
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caracteristice tipurilor de vegeta ie. În lunci tr iesc roz toarele: popând ul,
oarecele de câmp, hârciogul, iepurele, dihorul. P
rile mai frecvente sunt
reprezentate de prigorie, sticlete, graur, ciocârlie, porumbel, turturic , gugu tiuc,
pup
, cânepar, m cinar, vrabie, cioar , rândunic , l stun etc. Reptilele mai
frecvente sunt reprezentate prin arpele de cas , opârla de câmp, iar amfibienii
prin broa te.
Ca i vegeta ia natural , i fauna a fost puternic afectat de interven iile
umane, care au dus la restrângerea arealelor, modificarea componen ei speciilor
i a posibilit ilor de habitat, reducerea numeric i chiar dispari ia unor specii.
Datorit rolului important al faunei în alimenta ia popula iei i în men inerea
echilibrului biologic al biocenozelor i ecosistemelor, rezult necesitatea
protej rii i ocrotirii faunei prin instituirea de rezerva ii naturale sau protec ii
speciale pentru speciile vulnerabile sau periclitate.
Pentru faun , se aplic urm toarea prevedere din OG 57/2007, art. 33 alin
(2), cu complet rile i modific rile ulterioare din OG nr. 154/2008.
În vederea protej rii tuturor speciilor de p
ri inclusiv a celor migratoare,
sunt interzise:
-uciderea sau capturarea inten ionat , indiferent de metoda utilizat ;
-deteriorarea, distrugerea i/sau culegerea inten ionat a cuiburilor i/sau
ou lelor din natur ;
-culegerea ou lelor din natura i p strarea acestora chiar dac sunt goale
perturbarea inten ionat , în special în cursul perioadei de reproducere sau de
maturizare;
-de inerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vân toare i
capturarea.
Preciz m Ariile naturale protejate de interes jude ean declarate prin
HCJ nr. 5/1995 (nu sunt pe teritoriul com. Curte ti) :
1.Agafton-Baisa,unitatea de Produc ie UPIII Corni,cu suprafa a de 75,8ha
gestionat de OS M. Eminescu – Anexa nr. 1B „P duri cu func ie de recreere
situate în jurul unor obiective turistice”;
2. Rai UP IV Poieni a cu suprafa a de 180,6 ha gestionat de OS
Boto ani Anexa nr. 1 C ”P duri cu func ii de recreere”.
surile de protec ie în comuna Curte ti pentru cele dou zone amintite se
aplic doar ca vecin tate, ambele areale aflându-se pe teritoriile comunelor
învecinate (com. B lu eni i com. Vl deni), la limitata teritoriului administrativ.
Riscuri naturale
Terenuri degradate din cauze naturale i zone de risc
Conform Studiului Zonelor de Risc pentru Comuna Curte ti, pe teritoriul
administrativ al comunei exist zone cu riscuri naturale.
Prin acest studiu, elaborat de S.C.”NORD PROIECT”S.A. concomitent cu
elaborarea P.U.G. Curte ti, sunt f cute referiri precise la zonele afectate i sunt
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indicate m suri concrete pentru redarea terenurilor din zonele de risc circuitului
agricol sau zonei construc iilor.
a cum rezult din analiza elementelor de cadru natural, în teritoriul
comunei Curte ti degrad rile de teren din cauze naturale au o pondere medie.
Astfel, principalele zone de risc natural o constituie versan ii cu pante
accentuate, ace tia fiind afecta i de intense procese de degradare, sub form de
eroziuni toren iale i alunec ri de teren. Luncile râurilor cu caracter toren ial sunt
afectate de exces de umiditate.
Alunec rile de teren reprezint deplas ri prin rota ie, transla ie sau mi
ri
compuse spre piciorul pantei, a unor mase de roci sau p mânt, în lungul unor
suprafe e de rupere sau alunecare. Fizic, masivele de roci sau p mânt sunt
supuse unor încerc ri naturale (eroziuni, inunda ii, varia ii ale regimului apelor
subterane) sau a unor factori antropici (excava ii, vibra ii, desp duriri), î i pot
schimba starea de efort pân la atingerea ruperii par iale sau totale. Când
ruperea este total , masivele î i pierd stabilitatea, producându-se de obicei o
schimbare brutal a geometriei ini iale i deplasarea accentuat a versan ilor. În
general, alunec rile de teren pot fi de dou tipuri:
alunec ri de teren primare, când fenomenul se produce în masive
neafectate de deplas ri anterioare;
alunec ri de teren reactivate, când fenomenul se produce în lungul unor
suprafe e de cedare preexistente, deci în amplasamente afectate de
alunec ri anterioare.
Surp rile fac parte din categoria deplas rilor de teren bru te i constau în
deplasarea pe vertical a unor pachete întregi de roci, iar cele mai fregvente
sunt în jum tatea nordic a comunei, în lungul albiei minore a Jijiei.
Aprecierea evolu iei dinamice a proceselor de alunecare indic pentru
sectorul acesta o tendin de extindere.
Declan area i evolu ia unor astfel de procese reprezint rezultatul
combin rii unor factori cauzali precum: regimul hidrologic i aportul natural din
precipita ii, hidrogeologia zonei, parametrii fizico-mecanici i petrografici ai
rocilor constituente, lipsa unei vegeta ii cu sistem radicular adecvat i factorul
antropic.
În perioadele cu precipita ii abundente apare riscul de inundabilitate de-a
lungul cursurilor de ap cu scurgere permanent :
o zona râului Miletin – 3,5 ha în satul Or eni-Vale
o zona râului Dresleuca – 4,5 ha în satul Curte ti

Arii de protec ie special
În comuna Curte ti, nu sunt declarate Arii de protec ie speciale, rezerva ii
floristice, faunistice, silvice, etc.
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Depozite de de euri menajere i industriale
Pe teritoriul comunei exist depozite pentru gunoiul menajer i cel provenit
din activitatea zootehnic din gospod rii. De regul , aceste de euri erau
depozitate la groapile de gunoi din comun , dar exist cazuri în care gunoiul
menajer era depozitat i pe lâng gospod rii, de cele mai multe ori în locuri
necorespunz toare. Gunoiul mai era i aruncat la întâmplare.
Acest fapt are consecin e atât asupra apelor de suprafa cât i asupra
celor de adâncime, producând polu ri locale.
Depozitarea necontrolat a de eurilor provenite din activit ile
gospod re ti duce atât la impurificarea local a solului i a apei, cât i la
utilizarea nera ional a terenurilor.
În urma solicit rii APM Boto ani privind elaborarea Strategiei Regionale
pentru Protec ia Mediului pentru perioada 2007-2013 i a reactualiz rii bazei de
date, Prim ria comunei Curte ti a declarat existen a unui singur depozit la
nivelul comunei, depozit care a fost închis i salubrizat, pân la 16 Iulie 2009.
Depozitul avea urm toarele caracteristici:
amplasare fa de cursurile de ap 3,0 km;
amplasare fa de zonele locuite 0,7 km;
suprafa depozit 500 mp;
popula ie deservit 4.577 persoane;
gradul de umplere 10 %;
amenaj ri existente - f ;
autoriza ie de mediu – Nu;
de in tor / operator depozit – Prim ria Curte ti;
licen de operare – Nu;
tipuri de euri depozitate – municipale;
tarif depozitare -0 RON
an de închidere 2009.
În conformitate cu HG 349/2005 privind depozitarea de eurilor, spa iile de
depozitare din zona rural se reabiliteaz pân la data de 16 iulie 2009 prin
salublizarea zonei i introducerea acesteia în circuitul natural sau prin închidere
conform „Îndrumarului de închidere a depozitelor existente neconforme de
de euri periculoase”.
Disfunc ionalit i
Disfunc ionalit i privind zonarea utiliz rii teritoriului pe folosin e
Terenuri arabile afectate local de exces de umiditate i eroziuni de
suprafa ;
P uni i fâne e naturale afectate de alunec ri de teren i eroziuni pe
versan i, de exces de umiditate în es;
Lucr ri de îmbun
iri funciare neîntre inute;
Zone cu terenuri neproductive neamenajate i nerecuperate pentru alte
folosin e.
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Identificarea surselor de poluare
În comuna Curte ti, factorii de mediu nu sunt afecta i de fenomene de
poluare sau degrad ri care s duc la modific ri esen iale ale calit ii
componentelor lor.
Se întâlnesc totu i o serie de situa ii i aspecte negative, respectiv
activit i umane i fenomene naturale, care afecteaz local apele, solurile i
atmosfera.
Astfel, inexisten a unor sisteme de canalizare, depozit rile întâmpl toare
de de euri menajere i gunoi de grajd, folosirea fertilizan ilor în agricultur ,
sursele de ap (fântâni) incorect construite i amplasate, lipsite de protec ie
sanitar , determin prin, sp ri, scurgeri neorganizate i infiltra ii de ape
meteorice, impurific ri ale apelor de suprafa
i mai ales a celor subterane cu
substan e chimice i bacteriologice peste limitele admise.
Fenomenele naturale reprezentate prin excesul de umiditate prezent local
în zona joas de es, precum i cele de eroziune toren ial i de suprafa ,
prezente în lungul unor afluen i secundari i pe versan ii descoperi i, determin
degradarea solurilor astfel afectate i reducerea posibilit ii de utilizare a
terenurilor respective.
Fumul rezultat din procesele de ardere pentru înc lzirea locuin elor i
obiectivelor social-economice nu afecteaz decât în mic m sur mediul.
Acela i lucru se poate afirma i despre poluarea produs de traficul auto.
Calitatea factorilor de mediu
Calitatea solurilor
Solul, ca rezultat al interac iunii tuturor elementelor mediului i suport al
întregii activit i umane, este influen at puternic de acestea, atât prin ac iuni
antropice, cât i ca urmare a unor fenomene naturale. Sursele de poluare a
solului sunt fizice (datorate utilajelor i tehnologiei de cultivare a solurilor),
chimice (utilizarea îngr
mintelor, pesticidelor, erbicidelor), biologice
(nerespectarea concentra iei de reziduuri, dejec ii solide i lichide aplicate) i
poluarea radioactiv din aer.
Principalele activit i i fenomene care influen eaz negativ solul pe
teritoriul comunei Curte ti sunt reprezentate prin:
Depuneri întâmpl toare de de euri menajere i dejec ii de grajd de la
popula ie;
De eurile i reziduurile provenite din agricultur ;
De eurile i reziduurile provenite din activitatea comercial din zona
Hudum, deversate necontrolat în albia pârâului Dresleuca (materiale de
construc ii, sp torie auto, Statie PECO;
Administrarea incorect a substan elor chimice fertilizante i pentru
combaterea d un torilor, ceea ce a dus de-a lungul anilor la
acumularea lor în sol; în ultimii ani folosirea acestor substan e în
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agricultur s-a redus mult;
Poluarea aerului cu pulberi i gaze.
Dejec iile zootehnice sunt foarte bogate în elemente fertilizante, dar con in
al turi de materia organic biodegradabil i de substan e nutritive, unele
metale grele cum ar fi cupru i zincul introduse în alimenta ia animalelor. Aceste
considerente, al turi de mirosul nepl cut resim it la distan e mari, impun
aplicarea acestora ca îngr
minte pe terenurile agricole moderat i dup ce au
fost compostate în condi ii controlate, deoarece în cantit i prea mari exist
riscul polu rii solului prin faptul c plantele nu pot absorbi întreaga cantitate de
fertilizan i.
Depunerile necorespunz toare de de euri provenite din gospod rii i din
agricultur ocup nera ional i nejustificat terenurile. De eurile menajere sunt
depozitate uneori pe terenuri sensibile (în apropierea locuin elor, a apelor de
suprafa sau subterane). Depozitele nu sunt amenajate corespunz tor pentru
protec ia mediului, depozitarea de eurilor fiind necontrolat , deschis , f
suprafa de nivelare, conducând la poluarea solurilor din zonele respective.
De eurile sunt depozitate neselectiv, fiind depuse la întâmplare pe toat
suprafa a spa iului alocat, iar frac iunile mai u oare sunt r spândite prin
antrenarea eolian pe o suprafa apreciabil în jurul acestora.
De eurile menajere pot fi surse de contaminare a mediului cu diver i
germeni microbieni, gaze rezultate din descompunere, cu miros resping tor
(amoniac, hidrogen sulfurat i altele), i a solului prin infiltra iile care ar trebui
colectate i epurate înainte de a fi evacuate.
Poluarea aerului cu pulberi i gaze reprezint o cauz de impurificare a
solurilor în mod indirect, prin depunerea pulberilor i gazelor eliminate ini ial în
atmosfer .
Fenomenele fizice care afecteaz solurile determinând degradarea lor, sunt
reprezentate prin alunec ri de teren, eroziuni, exces de umiditate, saliniz ri,
compact ri. Aceste fenomene se produc datorit unor condi ii naturale care
ac ioneaz în interdependen : apele subterane, pantele i energia reliefului,
substratul geologic, regimul pluvial, caracterul argilos al terenurilor de lunc ,
gradul de acoperire cu vegeta ie .a. Acestora li se adaug influen ele unor
activit i antropice vechi (des eleniri, defri ri, agrotehnici înapoiate, exploat ri
de roci utile) sau mai noi (neîntre inerea lucr rilor de îmbun
iri funciare,
agrotehnici improprii terenurilor în pant , des elenirea unor versan i predispu i
alunec rilor i eroziunilor).
În func ie de natura problemelor care afecteaz solul, se disting zone cu:
soluri degradate prin exces de umiditate i inunda ii, localizate în zona
joas de es;
soluri degradate de alunec ri de teren i eroziuni toren iale, localizate
pe versan ii cu pante mari i medii;
soluri degradate prin eroziune de suprafa , localizate pe versan ii cu
înclin ri ce dep esc 5%.
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Consecin ele polu rii i degrad rii solurilor se reflect în primul rând asupra
poten ialului lor productiv, în sensul limit rii sau anul rii calit ilor biologice i de
fertilitate. Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomene de
degradare care determin sc derea poten ialului productiv, scoaterea din
circuitul agricol, schimb ri ale modului de folosin .
Calitatea aerului
Sursele de poluare a aerului sunt naturale (procesele fiziologice ale omului
i animalelor, pulberile de sol, substan ele organice i anorganice,
radioactivitatea datorat emisiilor de roci sau de origine cosmic , incendierea
maselor vegetale, descompunerea materiilor organice vegetale i animale) sau
antropice (arderea combustibililor solizi, traficul auto i feroviar, industria
alimentar , depozitarea i conservarea alimentelor, prelucrarea lemnului,
activitatea agricol i zootehnic ).
Pot fi men ionate o serie de surse locale cu caracter temporar-accidental,
reprezentate prin urm toarele activit i umane:
- procesele de ardere pentru înc lzirea locuin elor i obiectivelor socialeconomice cu c rbuni, produse petroliere, lemne, care genereaz gaze
i pulberi specifice, fum, funingine;
- circula ia i transporturile rutiere, care genereaz prin sursele mobile
gaze de e apament, pulberi, zgomot.
- sisteme necorespunz toare de colectare i de depozitare a de eurilor.
În privin a nivelului de poluare cu gaze i pulberi, de i nu se fac m sur tori,
se poate aprecia c emisiile sunt reduse, iar prin procesele de dispersie i
re inere mecanic (prin vegeta ie, cl diri, relief) eventualele impurit i din
atmosfer se diminueaz i mai mult.
Efectele polu rii aerului se manifest , atât asupra omului cât i asupra
celorlal i factori de mediu. De asemenea, poluarea aerului creeaz senza ia de
discomfort, prin mirosuri dezagreabile, str zi i vegeta ie pr fuit , zgomote
sup toare.
Calitatea apelor
Importan a deosebit a activit ii de monitoring a calit ii apelor rezid din
faptul c acesta pune în eviden în permanen stadiul calit ii resurselor de
ap ; pe baza acestor date, se adopt strategia de protec ie eficient a calit ii
lor.
În afara surselor care deverseaz constant ape uzate în cursurile de
suprafa mai pot fi men ionate ca surse cu caracter temporar – accidental
scurgerile de ape meteorice ce spal i antreneaz substan e poluante din
zonele de depozitare a de eurilor menajere i industriale i a de eurilor
zootehnice, sau din zone agricole proasp t tratate cu substan e chimice
fertilizante i contra d un torilor (inclusiv prin intermediul iriga iilor).
Apele subterane sunt mai pu in expuse riscului polu rii. Principalele cauze
(surse) sunt infiltra iile de la suprafa de substan e organice sau chimice
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provenite din activit i umane: depozit ri necorespunz toare de de euri
menajere, industriale i dejec ii zootehnice, din substan ele fertilizante i de
combatere a d un torilor utilizate în agricultur , utilizarea frecvent de closete
uscate, surse de ap (capt ri, fântâni) f
perimetre de protec ie. Mai pot fi
men ionate ca surse de impurificare i infiltra iile din apele de suprafa intens
poluate.
La aceste cauze se mai adaug înc rcarea în substan e minerale i s ruri,
provenite din scurgeri de ape meteorice înc rcate i apoi infiltrate în stratul
freatic, existen a unor surse de aprovizionare cu ap (izvoare, fântâni)
necorespunz toare igienico-sanitar (f
perimetre de protec ie, neadecvat
construite) care pot fi afectate de înc rcarea apelor subterane cu substan e
organice i chimice, ceea ce influen eaz negativ calitatea surselor cu ap
potabil .
Consecin ele polu rii i calit ii necorespunz toare a apelor de suprafa
i subterane se reflect asupra posibilit ilor de utilizare pentru aliment ri cu ap
potabil , pentru iriga ii, piscicultur , agrement etc.
Calitatea florei i faunei
Vegeta ia natural , constituit din p duri i paji ti, ca i biotopurile
caracteristice acestora au fost modificate de-a lungul timpului de diverse
activit i umane: des eleniri, defri ri, lucr ri hidrotehnice i ameliorative,
chimizare, vânat excesiv, p unat intensiv.
Aceste ac iuni antropice au exercitat o presiune puternic asupra
ecosistemelor naturale, determinând reducerea suprafe elor de p duri i paji ti,
restrângerea arealelor faunistice i sc derea numeric a speciilor de plante i
animale.
durile, mult mai extinse în trecutul îndep rtat, ocup pe teritoriul
comunei în prezent o suprafa de 353,00 ha, aflându-se într-o stare medie de
calitate.
Paji tile naturale, reprezentate prin p uni i fâne e au fost mult diminuate
i înlocuite de culturi agricole.
Fauna din teritoriul comunei a avut de suferit în urma interven iilor i
ac iunilor umane prin restrângerea posibilit ilor de habitat, reducerea numeric
a unor specii.
Conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice constituie o
condi ie a dezvolt rii durabile a societ ii. De i în multe locuri nivelul polu rii a
sc zut i protec ia naturii a fost din ce în ce mai mult integrat în planurile de
dezvoltare, biodiversitatea r mâne totu i sub amenin area unui mare num r de
factori perturbatori.
Priorit i de interven ie
Priorit ile în domeniul mediului se refer în principal la acele m suri
necesare pe termen scurt pentru rezolvarea unor disfunc ionalit i majore i
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pentru men inerea i protejarea unor obiective valoroase ale cadrului natural i
construit. În acest sens se impun:
controlul strict al depozit rii de eurilor menajere i respectarea normelor în
vigoare;
reglementarea statutului terenurilor aflate în imediata apropiere a surselor
de poluare de toate tipurile;
stabilirea unor solu ii pentru evacuarea de eurilor de provenien biologic
din zona fermelor, precum i posibilit ile de conversie a zonelor
respective în alte func iuni;
recuperarea terenurilor degradate de alunec ri i eroziuni toren iale prin
consolid ri, planta ii i alte lucr ri de combatere a eroziunii; recuperarea
terenurilor afectate de depuneri de de euri zootehnice;
recuperarea terenurilor cu exces de umiditate din zona de es;
protec ia apelor subterane i a capt rilor existente prin delimitarea strict a
zonelor cu regim sever i respectarea reglement rilor în domeniu.
dezafectarea depozitelor menajere pân în anul 2009,conform HG Nr.
349/2005
împ duriri în zonele cu risc natural de alunecare, marcate pe plan ele 3.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – COMUNA CURTE TI – JUD. BOTO ANI

MEMORIUL GENERAL DE URBANISM

DISFUNC IONALIT

I - PRIORIT

I

Principalele disfunc ionalit i semnalate în comun sunt:
- drumuri jude ene i comunale neasfaltate;
- centru civic neamenajat total;
- iluminat public slab dimensionat;
- lipsa unui teren de sport al comunei i a unei S li de sport;
- C minul cultural i Biblioteca comunal nefunc ionale;
- lipsa re elei de canalizare i extinderea re elei de alimentare cu ap ;
- lipsa unei sta ii de epurare ape menajere;
- calitatea necorespunz toare a apei potabile;
- lipsa re elei de distributie a gazelor naturale în toat comuna;
- tendin a de poluare a mediului prin depozitarea necontrolat a
de eurilor menajere
Disfunc ionalit i:
Dezvoltarea tentacular a localit ilor. Zona de locuin e nu s-a dezvoltat
coordonat, mergând întotdeauna de-a lungul re elei de str zi existente;
Fondul de locuit este construit, într-un procent apreciabil, din materiale
nedurabile, slab echipate cu utilit i, ceea ce are ca efect, de regul , un
efort fizic i financiar destul de mare pentru men inerea în stare de
func ionare a locuin elor;
Alunec rile de teren i excesul de umiditate care afecteaz unele
suprafe e, contribuie la reducerea posibilit ilor de utilizare ra ional i
eficient a solului i chiar la afectarea zonelor de locuit;
F râmi area loturilor individuale în suprafe e mici i lipsa formelor de
asociere a proprietarilor de p mânt duce la imposibilitatea de a
exploata terenurile prin metode tiin ifice (aplicabile protej rii solurilor,
cre terii productivit ii etc.); din sc derea poten ialului agricol la
agricultura de subzisten
deriv
i imposibilitatea dezvolt rii unei
industrii zootehnice;
Predominan a sectorului primar în structura popula iei active, în
defavoarea sectorului ter iar i a întreprinderilor mici i mijlocii;
Nivelul insuficient al unor dot ri social-culturale, precum i starea
precar a unor dot ri existente afecteaz buna desf urare a
proceselor specifice;
Drumurile comunale i s te ti sunt de calitate proast , accesibilitatea
fiind redus în special pe timp nefavorabil;
Lipse te alimentarea cu ap
i gaze naturale în sistem centralizat,
precum i canalizarea;
Insuficient valorificare a poten ialului turistic;
Lipsa sistemului integrat de management al de eurilor menajere;
Lipsa de preocupare a popula iei pentru recalificare i reconversie
profesional ;
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Nivelul slab al protec iei sociale.
Aceste probleme au drept cauz :
Lipsa stimulentelor financiare, mai ales în sectorul agricol;
Ritmul lent al reformei din diferite domenii ale vie ii sociale i
economice;
Lipsa unui program de dezvoltare regional ;
Lipsa unei strategii pe termen lung pentru dezvoltarea sectorului
industrial local i pentru dezvoltarea serviciilor;
Nivelul redus al salariilor i pensiilor;
Lipsa investi iilor str ine;
Lipsa resurselor financiare locale.
Obstacolele în rezolvarea acestor probleme sunt:
Tradi ionalismul, spiritul conservator;
Punerea în practic a Legii Fondului Funciar – ritmul lent de distribuire
a titlurilor de proprietate;
Birocra ia;
Nivelul redus al bugetelor locale;
Blocajul financiar;
Nivelul redus al investi iilor în s
tate, infrastructur i locuin e;
Echipamentul tehnic insuficient i uzat din agricultur ;
Accesul dificil pe pia (din punct de vedere al distan ei, informa iei i
competitivit ii).
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ZONA LEB DA
În urma analizei acestor probleme, cauze i obstacole, a rezultat urm torul
tabel care prezint disfunc ionalit ile pe domenii:
DOMENII
AGRICULTUR
INDUSTRIE

TURISM

SERVICII

RE EAUA DE
LOCALIT I
POPULA IA I
RESURSELE
DE MUNC
LOCUIREA

DOT RI SOCIAL –
CULTURALE

DISFUNC IONALIT

I

Dotarea actual este insuficient comparativ cu productiivitatea a teptat ;
Existen a redus a unit ilor locale de prelucrare a produc iei agricole;
Slaba implicare în preluarea produc iei agricole de la produc tori;
Posibilit i reduse de prelucrare a produc iei agricole;
Volum mic al investi iilor str ine i extra comunale în activit ile industriale.
Valorificarea înc insuficent a poten ialului turistic;
Lipsa semnaliz rii turistice a obiectivelor istorice i arheologice;
Capacitate înc redus de cazare, lipsa ofertei de cazare în vile.
Lips unei oferte complete de petrecere a timpului liber, pe durata celor 24 ore.
Domeniul serviciilor pentru turisti nu este în gam complet ;
Din sectorul ter iar al comunei lipsesc servicii uzuale, printre care: unit i de repara ii i între inere, servicii de
gospod rie comunal (salubritate, alimentare cu ap , gaze naturale, canalizare), paz i ordine public , cel
pu in un punct de atrac ie cultural;
În zon persist servicii sub standarde.
Echipare urban redus ;
Fenomenul de dezvoltare tentacular a zonei.
Gradul de dependen economic a locuitorilor crescut;
Angaja ii zonei sunt naveti ti.
Zone cu P.O.T. i C.U.T. foarte mic;
Lipsa dot rilor de strict necesitate, sau existen a unora în stare insalubr ;
Înc lzirea popula iei se faceîntr-o m sur prea mare cu sobe cu combustibili solizi.
Construc ii destinate procesului de înv mânt, pre colar i colar, inexistente în zon ;
Lipsa spa iilor pentru activit i cultural-sportive desf urate pe tot parcursul anului;
Absen a sau slaba reprezentare a unor servicii medicale de calitate;
Insuficienta reprezentare a unor dot ri de socializare i recreere de tip cartier;
Deplasarea pe distan e mari pentru asigurarea unor servicii de natur administrativ .

ECHIPARE TEHNIC

CIRCULA IE

GOSPOD RIREA
APELOR
ALIMENTARE CU AP
CANALIZARE
ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRIC
ALIMENTARE CU GAZE
NATURALE

Persisten a în zon unor drumuri private, cu îmbr
minte modest (împietruite);
Pe timp nefavorabil, datorit amenaj rii i echip rii necorespunz toare, pe tronsoanele neasfaltate i nepietruite,
drumurile sunt impracticabile;
Inexisten a unor trasee de circula ie rezervat , exclusiv turistic ;
Intersec ii foarte circulate, obturate ca vizibilitate de noile construc ii;
Penetrarea direct a acceselor din gospod riile popula’iei în DN 28B Boto ani-Tg. Frumos.
Nu toat zona beneficiaz de sistem de distribu ie ap potabil

i canalizare ape uzate.

Existenta par ial a re elelor de alimentare cu ap în sistem centralizat a zonei;
Existenta par ial a re elelor de canalizare în sistem centralizat a zonei;
Lipsa unei re ele electrice existente pentru alimentarea noilor locuin e.
Lipsa re elei de alimentare cu gaze naturale a zonei;

PROBLEME DE MEDIU
PROTEC IA I
CONSERVAREA
MEDIULUI
DEPOZITAREA
DE EURILOR
MENAJERE

Degradarea unor terenuri prin alunec ri, eroziune i exces de umiditate;
Lipsa informa iilor pentru popula ia zonei Leb da, cu privire la importan a protec iei mediului înconjur tor;
Lipsa informa iilor privind sursele de polu ri accidentale a factoriilor de mediu: aer, ap , sol.
Inexisten a unui sistem public de colectare i depozitare a de eurilor menajere;
De eurile sunt depozitate neselectiv, fiind depuse la întâmplare, f
respectarea HG Nr. 349/2005.
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Zona OR

ENI-DEAL, OR

DOMENII

AGRICULTUR

INDUSTRIE

TURISM

SERVICII

ENI-VALE, B ICENI

DISFUNC IONALIT

I

Organizarea deficitar , f râmi area exagerat a propriet ilor agricole;
Culturi care dau produc ii variabile atât în spa iu cât i în timp datorit posibilit ilor materiale reduse ale
proprietarilor de terenuri agricole, condi iilor meteorologice nefavorabile în fazele de vegeta ie, ineficien a sau
lipsa asolamentelor, lipsei de experien a cultivatorilor în gestionarea resurselor de sol, lipsei unor lucr ri
ameliorative;
Structur dezechilibrat din punct de vedere a categoriilor de folosin a terenurilor;
Structur dezechilibrat din punct de vedere a categoriilor de culturi agricole;
Mecanizarea existent este insuficient , comparativ cu suprafa a agricol disponibil pentru exploatare;
Inexisten a unit ilor locale de prelucrare calitativ a produc iei agricole locale;
Slaba implicare în preluarea produc iei agricole de la produc tori;
Practicarea unei agriculturi de subzisten
Sc derea calit ii materialului genetic pentru animalele din zootehnie.
Posibilit i reduse de prelucrare a produc iei agricole locale (mere, porumb, pe te);
Volum mic al investi iilor str ine i extra comunale în activit i industriale locale;
Slaba diversificare a sectoarelor economice;
Lips unui depozit de lemne care s deserveasc atât locuitorii comunei cât i arealul silvic al comunei;
Ponderea prea mare a microintreprindelor cu activitate exclusiv de comer în totalul intreprinderilor
Nevalorificarea oportunit ilor oferite de Codul legislativ, prin necunoa terea lui.
Slaba valorificare a poten ialului agroturistic;
Lipsa semnaliz rii turistice a obiectivelor istorice i arheologice;
Capacitate redus de cazare.
Lipsa unui management calitativ la nivelul afacerilor mici.
Domeniul serviciilor pentru persoane este prezent în localitatea centru de comun i mai slab reprezentat în
celelalte localit i;
Din sectorul ter iar al zonei lipsesc o serie de servicii de mare importan , printre care: unit i de repara ii i
între inere, servicii de gospod rie comunal (salubritate, alimentare cu ap , gaze naturale, canalizare);
Existen a unor servicii sub standarde;
Lips unei culturi manageriale în sectorul privat;
Investi ii reduse în sectorul privat ]n domeniul de resurse umane i formare profesional ;
Lipsa de preocupare a popula iei pentru recalificare i reconversie profesional .

RE EAUA DE
LOCALIT I

Echipare urban redus ;
Extinderea tendintei negative de dezvoltare tentacular a satelor.

POPULA IA I
RESURSELE DE
MUNC

Degradarea echilibrului demografic, piramida v\rstelor deformat ;
Popula ia vârstnic , care are o pondere important , ridic probleme de investi ii pentru ocrotirea s
pentru ocrotirea social , pentru asigurarea b trâne ii etc.

LOCUIREA

O parte din fondul de locuit este construit din materiale nedurabile, calitativ inferioare;
Zone cu P.O.T. i C.U.T. foarte mic;
Lipsa dot rilor sanitar-gospod re ti de strict necesitate, sau existen a lor în stare insalubr ;
Înc lzirea popula iei se face cu sobe cu combustibili solizi.

DOT RI SOCIAL –
CULTURALE

Lipsa spa iilor pentru activit i cultural-sportive;
Capacitate insuficient pentru anumite specialit i, absen a unui cabinet medic de familie;
Insuficienta reprezentare a unor dot ri de cultur i recreere;
Deplasarea pe distan e mari pentru asigurarea unor servicii de natur administrativ .

ii,

ECHIPAREA TEHNIC
CIRCULA IE

Drumuri cu îmbr
minte degradat (starea precar a drumurilor de interes local din zon );
Pe timp nefavorabil, datorit amenaj rii i echip rii necorespunz toare, pe tronsoanele neasfaltate i
nepietruite, drumurile sunt impracticabile;
Inexisten a unor amenaj ri stradale specifice transportului de persoane.

GOSPOD RIREA
APELOR

Lipsa unor studii pentru valorificarea surse de ap subterane existente în comun , pentru asigurarea
necesarului de ap .

ALIMENTARE CU
AP

Existen a doar par ial a re elelor de alimentare cu ap în sistem centralizat a localit ilor comunei Curte ti
Existen a unor parametri de calitate ai apei potabile neconformi cu normele sanitare în vigoare;

CANALIZARE

Lipsa re elelor de canalizare a localit ilor comunei Curte ti;
Inexisten a sistemelor de canalizare – epurare a apelor uzate
Nivelul sc zut al investi iilor dup 1990.

ALIMENTARE CU
ENERGIE
ELECTRIC

Lipsa re elei electrice pentru alimentarea noilor locuin e.

ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE

Lipsa re elelor de alimentare cu gaze naturale a localit ilor zonei comunei CURTE TI.

TELECOMUNICA II

Sectorul IT&C slab reprezentat

PROBLEME DE MEDIU
PROTEC IA I

Degradarea unor versan i prin eroziune i exces de umiditate;
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DOMENII
CONSERVAREA
MEDIULUI

DEPOZITAREA
DE EURILOR
MENAJERE

DISFUNC IONALIT

I

Existen a, în vatra satului Or eni-Deal, a unor zone instabile pentru construire;
Lipsa informa iilor pentru popula ia comunei Curte ti, cu privire la importan a protec iei mediului înconjur tor;
Lipsa speciali tilor în probleme de mediu din administra ia local ;
Lipsa informa iilor privind sursele de polu ri accidentale a factoriilor de mediu: aer, ap , sol.
Inexisten a unui sistem centralizat de colectare i depozitare a de eurilor menajere. Lipsa unui sistem integrat
de gestionare a de eurilor;
De eurile sunt depozitate neselectiv, fiind depuse la întâmplare, f
respectarea HG Nr. 349/2005.
Degradarea solului i a pânzei de ap freatic în zona depozit rilor necontrolate de de euri.
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Zona CURTE TI; AGAFTON, M
DOMENII

AGRICULTUR

INDUSTRIE

STIREA DOAMNEI, HUDUM

DISFUNC IONALIT

I

Organizarea deficitar , f râmi area exagerat a propriet ilor agricole;
Culturi care dau produc ii variabile atât în spa iu cât i în timp datorit posibilit ilor materiale reduse ale
proprietarilor de terenuri agricole, condi iilor meteorologice nefavorabile în fazele de vegeta ie, ineficien a sau
lipsa asolamentelor, lipsei de experien a cultivatorilor în gestionarea resurselor de sol, lipsei unor lucr ri
ameliorative;
Structur dezechilibrat din punct de vedere a categoriilor de folosin a terenurilor;
Structur dezechilibrat din punct de vedere a categoriilor de culturi agricole;
Mecanizarea existent este insuficient , comparativ cu suprafa a agricol disponibil pentru exploatare;
Inexisten a unit ilor locale de prelucrare calitativ a produc iei agricole locale;
Slaba implicare în preluarea produc iei agricole de la produc tori;
Practicarea unei agriculturi de subzisten
Sc derea calit ii materialului genetic pentru animalele din zootehnie.
Posibilit i reduse de prelucrare a produc iei agricole locale (porumb, lapte, carne);
Volum mic al investi iilor str ine i extra comunale în activit i industriale locale;
Slaba diversificare a sectoarelor economice;
Ponderea prea mare a microintreprindelor cu activitate exclusiv de comer în totalul intreprinderilor
Nevalorificarea oportunit ilor oferite de Codul legislativ, prin necunoa terea lui.

TURISM

Slaba valorificare a poten ialului agroturistic;
Semnalizarea inadecvat , modest , a obiectivelor turistice, istorice i arheologice ale zonei;
Lipsa unui management calitativ pentru turismul colar i de tineret.

SERVICII

Domeniul serviciilor pentru persoane este prezent în localitatea centru de comun i mai slab reprezentat în
celelalte localit i;
Din sectorul ter iar al zonei lipsesc o serie de servicii de mare importan , printre care: unit i de repara ii i
între inere, servicii de gospod rie comunal (salubritate, alimentare cu ap , gaze naturale, canalizare);
Existen a unor servicii sub standarde;
Lips unei culturi manageriale în sectorul privat;
Investi ii reduse în sectorul privat ]n domeniul de resurse umane i formare profesional ;
Lipsa de preocupare a popula iei pentru recalificare i reconversie profesional .

RE EAUA DE
LOCALIT I

Echipare urban înc redus ;
Extinderea tendin ei negative de dezvoltare tentacular a satelor.

POPULA IA I
RESURSELE DE
MUNC

Degradarea echilibrului demografic, piramida v\rstelor deformat ;
Popula ia vârstnic , care are o pondere important , ridic probleme de investi ii pentru ocrotirea s
pentru ocrotirea social , pentru asigurarea b trâne ii etc.

LOCUIREA

O parte din fondul de locuit este construit din materiale nedurabile, calitativ inferioare;
Zone cu P.O.T. i C.U.T. foarte mic;
Lipsa dot rilor sanitar-gospod re ti de strict necesitate, sau existen a lor în stare insalubr ;
Înc lzirea popula iei se face cu sobe cu combustibili solizi.

DOT RI SOCIAL –
CULTURALE

Lipsa spa iilor pentru activit i cultural-sportive;
Capacitate insuficient pentru anumite specialit i, absen a unui cabinet medic de familie;
Insuficienta reprezentare a unor dot ri de cultur i recreere;
Deplasarea pe distan e mari pentru asigurarea unor servicii de natur administrativ .

ii,

ECHIPAREA TEHNIC

CIRCULA IE

Drumuri cu îmbr
minte degradat (starea precar a drumurilor de interes local din zon );
Pe timp nefavorabil, datorit amenaj rii i echip rii necorespunz toare, pe tronsoanele neasfaltate i
nepietruite, drumurile sunt impracticabile;
Inexisten a unor amenaj ri stradale specifice transportului de persoane.

GOSPOD RIREA
APELOR

Lipsa unor studii pentru valorificarea surse de ap subterane existente în comun , pentru asigurarea
necesarului de ap .

ALIMENTARE CU
AP

Existen a doar par ial a re elelor de alimentare cu ap în sistem centralizat a localit ilor comunei Curte ti
Existen a unor parametri de calitate ai apei potabile neconformi cu normele sanitare în vigoare;

CANALIZARE

Lipsa re elelor de canalizare a localit ilor comunei Curte ti;
Inexisten a sistemelor de canalizare – epurare a apelor uzate
Nivelul sc zut al investi iilor dup 1990.

ALIMENTARE CU
ENERGIE
ELECTRIC

Lipsa re elei electrice pentru alimentarea noilor locuin e.

ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE

Lipsa re elelor de alimentare cu gaze naturale a localit ilor zonei comunei Curte ti.

TELECOMUNICA II

Sectorul IT&C slab reprezentat

PROBLEME DE MEDIU
PROTEC IA I
CONSERVAREA

Degradarea unor versan i, prin eroziune i exces de umiditate;
Lipsa informa iilor pentru popula ia comunei Curte ti, cu privire la importan a protec iei mediului înconjur tor;
Lipsa speciali tilor în probleme de mediu din administra ia local ;
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DOMENII

DISFUNC IONALIT

I

MEDIULUI

Lipsa informa iilor privind sursele de polu ri accidentale a factoriilor de mediu: aer, ap , sol.

DEPOZITAREA
DE EURILOR
MENAJERE

Inexisten a unui sistem centralizat de colectare i depozitare a de eurilor menajere. Lipsa unui sistem integrat
de gestionare a de eurilor;
De eurile sunt depozitate neselectiv, fiind depuse la întâmplare, f
respectarea HG Nr. 349/2005.
Degradarea solului i a pânzei de ap freatic în zona depozit rilor necontrolate de de euri.

2.11. NECESIT

I i OP IUNI ALE POPULA IEI

Ca urmare a analizei situa iei existente principalele disfunc ionalit i i
aspecte critice rezultate din modul de desf urare a activit ilor atât în teritoriu
cât i în localit ile ce compun comuna Curte ti, sunt dup cum urmeaz :
2.11.1. Disfunc ionalit i socio-economice
Slaba diversificare a sectoarelor economice;
Lipsa unei culturi manageriale în sectorul privat;
Produse învechite, cu o desfacere pe arii din ce în ce mai restrânse;
Exploatarea terenului pe parcele mici ;
Practicarea agriculturii de subzisten , nu a produc iei agricole;
Reducerea activit ii în unit ile agricole mari a condus la reducerea
num rului de locuri de munc .
Grad redus de valorificare a oportunit ilor oferite de codul legislativ, prin
necunoa terea lui;
Profilul agricol al localit ilor rurale nu conduce la un câ tig rapid,
repopularea f cându-se într-un ritm lent.
Muta ii semnificative cu deosebite consecin e economice i sociale
survenite în structura pe vârste, care reflect un proces accentuat i continuu de
îmb trânire demografic , proces ireversibil i tipic ansamblului popula iei
europene.
Sc derea continu a ponderii popula iei ocupate i cre terea segmentului
popula iei inactive. Aceast sc dere este mult superioar sc derii popula iei
totale, ca urmare îndeosebi a îngust rii pie ei muncii i emigra iei.
2.11.2. Disfunc ionalit i privind mediul natural
- Poluarea cursurilor de ap de pe teritoriul comunei;
- Deversarea apelor uzate menajere direct la suprafa a terenului;
- Depozit ri necontrolate de resturi menajere;
- T ieri necontrolate ale arborilor care afecteaz climatul zonei i afecteaz
stabilitatea versan ilor.
2.11.3. Disfunc ionalit i privind mediul construit i utilizarea terenului
- Starea înc mediocr a fondului construit;
- Zone de locuin e cu caren e calitative sub aspect func ional i
estetic, atât în ceea ce prive te construc ia cât i spa iul cur i-construc ii;
- Spa iile destinate institu iilor publice - insuficient dimensionate;
- Spa ii verzi pentru agrement i sport - inexistente sau insuficient
valorificate;
- Zone neconstruite (teren agricol) cuprinse în intravilan.
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2.11.4. C i de comunica ie
existen a a numeroase accese directe din cur i în DN-uri, ducând astfel la
mic orarea vitezelor de croazier a autovehiculelor i implicit la cre terea
polu rii;
dezvoltarea tentacular , de-a lungul unor adev rate axe poluatoare;
intersec ii ale drumurilor principale cu str zile locale i cu accesele în
cur ile riverane prea frecvente;
starea nesatisf
toare a sistemelor rutiere, profil îmbr
minte,
aspect, spa ii de sta ionare pentru transportul în comun.
Toate aceste disfunc ionalit i duc la reducerea capacit ii de circula ie i a
siguran ei traficului local i de tranzit.
2.11.5. Alimentare cu ap i canalizare
- Prin deversarea apelor uzate direct la suprafa a terenului, apele
netratate polueaz întreg mediul înconjur tor: aerul, solul i în final
ajung în apele de suprafa înr ut ind calitatea acestora;
- Existen a par ial a unui sistem centralizat de alimentare cu ap ;
- Lipsa unei re ele de canalizare care preia apele uzate menajere de la
consumatori i s le dirijeze într-o sta ie de epurare care s trateze
apele uzate înainte de deversarea lor în apele de suprafa din vecin tate.
2.11.6. Alimentare cu energie electric
Comuna Curte ti este racordat la re eaua na ional de de distribu ie a
energiei electrice, majoritatea gospod riilor fiind conectate la aceasta, urmând
ca cele în construc ie s fie racordate pe viitor, deoarece nivelul general de
dotare i echipare este foarte sc zut chiar pentru mediul rural.
- Iluminatul public insuficient.
2.11.7. Telecomunica ii
În ceea ce prive te infrastructura de telecomunica ii, la nivelul comunei
Curte ti exist re ea de telefonie fix în toate satele, la care sunt abonate 1.820
de gospod rii, precum i arie de acoperire pentru telefonia mobil .
De asemeni exist i re ea de televiziune prin cablu, cu 2.000 de abona i
precum i cca 1.000 abona i radio.
2.11.8. Alimentarea cu c ldur
În prezent, locuitorii comunei Curte ti (satele Curte ti, B iceni, Hudum,
stirea Doamnei, Agafton, Or eni-Deal, Or eni-Vale) folosesc pentru
înc lzire combustibil solid (lemne, c rbune, etc), combustibil lichid, sau
utilizeaz echipamente electrice de înc lzire. Pentru prepararea hranei folosesc
drept combustibil gaz petrolier lichefiat, GPL, sau combustibil solid i lichid.
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTIC
3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

Reglement rile incluse în P.U.G. ar trebui s se bazeze pe concluziile
studiilor de fundamentare, aceasta pentru a r spunde documentat la suita:
analiz – disfunc ionalit i – priorit i – propuneri.
Studiile de fundamentare, elaborate în cadrul P.A.T.J. Boto ani i consultate
la elaborarea P.U.G. CURTE TI, sunt urm toarele:
- STUDIU DE CADRU NATURAL I MEDIU;
- STUDIU DE FUNDAMENTARE A POTEN IALULUI ECONOMIC;
- STUDIU DE FUNDAMENTARE A POTEN IALULUI DEMOGRAFIC I AL
FOR EI DE MUNC ;
- STUDIU DE FOND CONSTRUIT - LOCUIRE;
- STUDIU DOT RI SOCIO-CULTURALE;
- STUDIU DE FUNDAMENTARE CU PRIVIRE LA C ILE DE COMUNICA IE;
- STUDIU DE GOSPOD RIRE COMPLEX A APELOR;
- STUDIU DE ALIMENTARE CU AP
I CANALIZARE;
- STUDIU DE ALIMENTARE CU C LDUR ;
- STUDIUL RE ELELOR ELECTRICE I DE TELECOMUNICA II;
Prim ria Comunei CURTE TI ne-a pus la dispozi ie, pentru documentare i
analiz , STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI CURTE TI.
Demersul pe care s-a fundamentat P.U.G. CURTE TI a permis
formularea unor propuneri i orient ri pentru principalii factori de dezvoltare
economico-social , în profil teritorial.
Studiul astfel elaborat i aprobat va reprezenta pentru autorit ile
administra iei publice cadrul economico-social i urbanistic de stabilire a
priorit ilor de interven ie în acest teritoriu. De asemenea, va oferi elemente de
tem pentru planurile de amenajare teritorial , iar pentru investitori informa ii
utile asupra resurselor naturale i umane, cu posibilit i de valorificare imediat
sau în perspectiv mai larg .
P.U.G. reprezint o etap obligatorie i de importan major în ansamblul
documenta iilor de amenajare a teritoriului, stabilit prin Legea nr. 350/2001.
Elaborarea planului de urbanism general are în vedere datele i
propunerile din documenta iile de urbanism i amenajare a teritoriului privind:
- planurile de amenajare na ional , zonal i jude ean : P.A.T.N.- sec iunile I V; planurile de amenajare teritorial a jude ului: P.A.T.J. Boto ani.
A fost de asemenea trecut în revist legisla ia ap rut dup 1995 i
care reglementeaz activitatea de amenajare a teritoriului:
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Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul,
completat prin Ordonan a Guvernului nr. 69/2004;
Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul,
completat de Legea nr. 289/2006 i de Legea 242 din 23 iunie 2009,
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i
urbanismul;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, aprobate prin Ordinul
ministrului lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei nr. 1.943/2001, cu
modific rile ulterioare;
Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construc ii;
Legea nr. 71/1996 - privind aprobarea P.A.T.N. - Sec iunea I-a - C i de
comunica ie;
Legea nr.171/1997- privind aprobarea P.A.T.N. - Sec iunea II-a – Apa;
Legea nr. 5/2000 - privind aprobarea P.A.T.N. - Sec iunea III-a - Zone
protejate;
Legea n;r. 351/2001 - privind aprobarea P.A.T.N. - Sec iunea IV-a Re eaua de localit i;
Legea nr. 575/2001 - privind aprobarea P.A.T.N. - Sec iunea V-a - Zone
de risc natural;
Legea nr. 453/2001 - pentru modificarea i completarea legii nr. 50/1991
privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii i unele m suri
pentru realizarea locuin elor;
H.G.R. nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind exigen ele minime de con inut ale documenta iilor de amenajare a
teritoriului i de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;
H.G.R. nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor
metodologice privind modul de elaborare i con inutul h ilor de risc
natural la alunec ri de teren i inunda ii.
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3.2. EVOLU IE POSIBIL - PRIORIT

I

Direc ii posibile de evolu ie a comunei
Problematica dezvolt rii ruralului i noile raport ri dintre agricultur i
industrie, dintre sat i ora , impun o reconsiderare teoretic i conceptual , fa
de care nu se pot elibera solu ii practice eficiente. Înnoirea aparatului teoreticometodologic este impus de restructurarea unor fenomene sociale cunoscute:
industrializarea, urbanizarea, migra iile rural-urbane, etc. i de apari ia unor
fenomene noi în perioada actual de tranzi ie:
- modificarea atitudinii ranului fa de p mânt
- modificarea atitudinii popula iei urbane fa de mediul rural, în special
omerii, pensionarii, etc.
Satul nu mai este legat exclusiv de agricultur , a a cum nici ora ul nu mai e
legat exclusiv de industrie.
Dezvoltarea economic este avut în vedere de c tre societate nu numai
pentru satisfacerea cerin elor materiale de baz ci i pentru asigurarea
resurselor în scopul îmbun
irii calit ii vie ii, r spunzând cerin elor pentru
ocrotirea s
ii, educa ie, dezvoltare social i mediu înconjur tor mai bun.
O alt preocupare este utilizarea ra ional a resurselor naturale cu valoare
economic i poten ial limitat în timp. Acestea includ vegeta ia, terenul,
diversitatea speciilor, care ofer oportunit i pentru dezvoltare.
Dezvoltarea economic are inciden nu doar asupra cadrului natural, ci i a
poten ialului uman. Astfel, o cre tere economic sus inut implic folosirea cât
mai complet i cu o eficien sporit a for elor de munc .
Strategia de dezvoltare a ruralului urm re te trecerea de la gospod ria
de subzisten caracteristic momentului actual, la gospod ria
microproductiv , bazat pe activit i specifice, corelat cu resursele locale
i cu necesit ile pie ei.
Din evaluarea st rii economico-sociale a comunei i din analiza
posibilit ilor plauzibile de evolu ie pozitiv în viitor a spa iului studiat, au rezultat
o serie de priorit i i oportunit i ce pot jalona perspectiva acestei comune.
Propunerile sunt prezentate pe domenii, în func ie de eficien a lor social i
economic i au valoare orientativ .
Priorit ile în cadrul dezvoltarii urbanistice a comunei decurg din atenuarea
i înl turarea difunc ionalit ilor identificate, ca i din rezolvarea necesit ilor
imediate semnalate. Realizarea acestor deziderate se va putea face numai în
func ie de fondurile de care dispune comuna – fonduri proprii sau alocate de la
bugetul statului. Ordinea acestor priorit i se va stabili de c tre Consiliul Local
Curte ti.

DOMENII

PRIORIT

I
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AGRICULTUR

INDUSTRIE

TURISM

SERVICII

RE EAUA DE
LOCALIT I

cre terea parcului auto prin dotarea cu tractoare i utilaje
agricole necesare;
protejarea solului i valorificarea terenurilor degradate prin
reânfiin area sistemului de iriga ii-drenaje;
fertilizarea solului, în special cu îngr
mânt natural;
mecanizarea pentru microferme;
îmbun
irea condi iilor de cre tere
i exploatare a
animalelor;
realizarea de mecanisme necesare afluirii produselor animale
de la produc tor la fondul de stat, în vederea evit rii stoc rii
de produse agrozootehnice la produc torul particular;
m rirea dimensiunilor exploata iilor actuale i înfiin area de
forme noi, cu tehnologii moderne i eficiente, prin aplicarea de
solu ii constructivecare s satisfac fluxurile tehnologice
adecvate dimensiunii acestora;
metode i tehnologii pentru exploata iile zootehnice ce vizeaz
strarea i prelucrarea primar a produselor animale.
Dezvoltarea unor capacit i adaptate condi iilor locale;
Promovarea bunurilor care au asigurat baza de materii prime
din zonele cele mai apropiate, cu familiarizare în dezvoltarea
i diversificarea bunurilor de larg consum;
Încurajarea activit ii IMM;
Atragerea capitalului investi ional autohton i str in;
Sec ie prefabricate beton;
Atelier mobil - tâmpl rie PVC;
Realizarea unui depozit de lemne.
- Modernizarea ofertei turistice;
- Dezvoltarea prioritar a turismului ecleziastic i agroturismului;
- Organizarea i conducerea unei politici turistice parteneriale prin:
amenajarea c ilor de comunica ie;
înfiin area re elei de gaze naturale;
înfiin area re elei de alimentare cu ap ;
înfiin areare elei de canalizare;
valorificarea zonei cu potential turistic;
consolidarea zonelor afectate de alunec ri de teren;
realizarea unor dot ri de agrement;
conservarea i protec ia cadrului natural i a vestigiilor istorice;
- Stimularea sectorului serviciilor prin implicarea mai activ a
organelor locale, în ac iunea de sprijinire, informare i încurajarea
întreprinz torilor ce desf oar activit i legate de prestarea de
servicii c tre popula ie sau agen i economici.
- Centru Zonal de instruire pompieri pentru situa ii de urgen –
construire sediu.
- Revitalizarea prin diversificarea func iilor economice, îmbun
irea
dot rii i echip rii;
- Coordonarea dezvolt rii teritoriale printr-un cadru legislativ coerent
i prin aplicarea legii privind autoriza iile de construire.
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POPULA IA I
RESURSELE DE
MUNC

LOCUIREA

DOT RI SOCIAL
CULTURALE

- Îmbun
irea poten ialului demografic
- Dezvoltarea resurselor umane i cre terea gradului de ocupare a
for ei de munc ;
- Coordonarea accesului la fonduri structurale prin ini ierea de
programe i proiecte cum ar fi:
Încurajarea autorit ilor locale de a se asocia în vederea
realiz rii unui serviciu de alimentare cu ap , canalizare i
colectarea de eurilor;
Identificarea priorit ilor consiliilor locale privind planul de
investi ii i punerea de acord cu capacitatea de cofinan area
bugetelor locale i a bugetului jude ean;
Încurajarea autorit ilor locale de a implica cet enii în planificarea
lucr rilor de investi ii (evaluarea capacit ilor) de plat a acestora
pentru serviciile de utilit i publice.
- Cre terea gradului de confort a comunei prin crearea unui fond
locativ modern, echipat la standarde europene;
- Stimularea construirii de locuin e din materiale durabile, cu finisaje
superioare.
- Finalizare sediu Prim rie; sediu al Po tei;
- Înfiin are cabinete medicale, stomatologice, farmacii în localit ile
unde acestea nu exist ;
- Repara ii capitale la coli i gr dini e;
- Îmbun
irea bazei tehnico-material în coli (dotarea colilor cu
calculatoare i soft didactic), c min cultural i bibliotec ;
- Reabilitare i extindere camin cultural existent

ECHIPARE TEHNIC

CIRCULA IE

GOSPOD RIREA
APELOR
ALIMENTARE CU
AP
CANALIZARE
ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE

- Reabilitarea DJ. 282 C-asfaltare;
- Reabilitarea drumurilor comunale i s te ti ce fac leg tura între
localit ile componente;
- Amenajarea unei re ele de colectarea a apelor meteorice, poduri
i pode e, pentru împiedicarea inund rii drumurilor;
- Amenajarea a trei parc ri;
- Lucr ri pentru regularizare a pâraielor din comun ;
- Consolid ri de maluri;
- Refacerea sistemului de iriga ii pe o suprafa de 300 m.
- Depistarea surselor de ap poluat .
- Extindere alimentare cu ap în sistem centralizat în satele
componente;
- Înfiin are sistem centralizat de canalizare i sta ie de epurare în
satele componente;
- Înfiin are re ea gaze naturale în satele componente;

- Înfiin are puncte de colectare selectiv a de eurilor menajere;
- Reabilitarea fosei existente în Or eni-Deal i utilizarea pentru
GOSPOD RIRE
depozitarea dejec iilor animaliere;
COMUNAL
- Înfiin area unei platforme pentru colectarea în siguran a hoiturilor
pân la preluarea lor autorizat .
PROTEJAREA ZONELOR
Se vor delimita zonele de protec ie cimitire, capt ri de ap , cursuri
PE BAZA
de ap , surse de ap , sta ii de pompare, de clorare, rezervoare,
NORMELOR
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sta ie de epurare.
SANITARE
Se vor delimita zonele de protec ie a re elelor edilitare i se vor
FA
DE
CULUOARE TEHNICE stabili condi iile de construire.
Se vor lua m surile necesare pentru înl turarea cauzelor.
ZONE CU RISCURI Se vor realiza planta ii i împ duriri în zonele delimitate ca zone cu
riscuri naturale conform planselor 2. – situa ia existent i plan elor
NATURALE
3.- reglement ri urbanistice.
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3.3. OPTIMIZAREA RELA IILOR ÎN TERITORIU
Propunerile din planul de amenajare a teritoriului jude ean, constituie
priorit i în dezvoltarea satelor din comuna Curte ti. Propunerile din P.A.T.J. se
refer la: întocmirea studiilor de reevaluarea i între inerea digurilor de ap rare,
lucr ri de refacere, consolidare a drumurilor.
Pentru ca popula ia satelor, îndeosebi cea tân
s nu emigreze spre
mediul urban sau spre alte zone ale rii se impune cu prioritate, crearea
condi iilor de locuire i munc , f
a se impune nici un fel de restric ii referitor la
intravilanul localit ii, în sensul c acei locuitori care doresc s i construiasc
locuin acolo unde î i au terenurile agricole s nu întâmpine nici un fele de
restric ii.
Existen a terenurilor agricole în intravilanul localit ilor stimuleaz
construc ia de locuin e, vânzarea i cump rarea de terenuri pentru agricultur
sau construc ii.
La acestea, locuitorii satelor trebuie s aib accese lesnicioase între sate,
beneficieze de electricitate, telefonie, dot ri social culturale, etc.
Cu aceste condi ii minime, se va putea reduce foarte mult exodul
popula iei, iar ca o consecin , terenurile agricole vor putea fi exploatate eficient.
3.4. DEZVOLTAREA ACTIVIT

ILOR

3.4.1. Agricultura
Pentru locuitorii comunei Curte ti, principala ocupa ie va r mâne cea
tradi ional de secole – agricultura.
Formele principale de practic agricol vor r mâne cele tradi ionale, de
tipul micilor gospod rii particulare, diversificate ca dimensiuni, amplasare,
dotare, forme de grupare, profil ri.
În domeniul agriculturii, to i, de la simplul locuitor la specialist, trebuie s
cunoasc i s interpreteze corect rela iile fundamentale dintre factorii principali:
mântul, plantele furajere, animalele i anul agricultor.
Datorit posibilit ilor limitate de utilizare a mecaniz rii în condi ii de pant ,
a consumului ridicat de carburan i, costului sporit al manoperei, a productivit ii
reduse pe unitatea de suprafa se impune o solu ie optim : exploata ii mici de
tipul gospod riilor particulare unde for a de munc va fi reprezentat de locuitorii
mai vârstnici i cei mai tineri care vor reprezenta for a de munc activ în
agricultur .
Gospod riile noi vor fi amplasate cât mai aproape de locul producerii
fâne elor care vor asigura scurtarea distan elor i mic orarea eforturilor pentru
toate categoriile de transport.
În paralel cu activitatea de zootehnie sau sezonier, locuitorii din aceast
zon vor trebui s i organizeze i munca în mici ateliere la domiciliu privind
prelucrarea lemnului în gatere, cus turi pe motive tradi ionale, încondeieri de
ou , artizanat, producerea brânzeturilor etc.
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Acestea vor contribui la suplimentarea veniturilor locuitorilor din zon .
Consiliul local va trebui ca prin diverse metode s impulsioneze i s
stimuleze orice activitate din micile ateliere particulare cu munca la domiciliu.
Se impune ca stratul s promoveze o politic economic specific privind
avantajarea acestor gospod rii de subzisten
sub aspectul pre urilor,
subven iilor, creditelor, tarifelor i asigur rilor sociale.
Acest ajutor nu trebuie în eles ca o aloca ie de subzisten ci ca o expresie
a necesit ii compens rii costurilor pentru func ia a ez mintelor umane montane
de a crea echilibrul necesar agro – silvo – pastoral – ecologic dintre om i
natur , pentru meritul de a popula i fructifica spa ii geografice greu accesibile i
de valorificarea de c tre ace ti locuitori a resurselor naturale, atenuarea polu rii
mediului ambiant, re inerea i utilizarea for ei de munc pentru cre terea
produc iei agricole.
Dezvoltarea economic
a comunei Curte ti trebuie s
vizeze
multifunc ionalitatea, atât prin dezvoltarea de noi activit i agricole cât i prin
promovarea activit ilor non-agricole (micro – întreprinderi, servicii, turism) în
vederea reducerii dependen ei de sectorul agricol. Pe de alt parte, comuna
trebuie s î i men in atractivitatea specific zonelor rurale, prin conservarea i
valorizarea patrimoniului natural, cultural i arhitectural.
În acela i timp, dezvoltarea economic a comunei Curte ti trebuie s aib
în vedere orientarea c tre realizarea obiectivelor propuse în cadrul Planului
Na ional de Dezvoltare Rural :
Cre terea competitivit ii sectoarelor agricol i forestier, cu
urm toarele obiective opera ionale:
- îmbun
irea competen elor profesionale în vederea cre terii capacit ii
manageriale a agricultorilor i proprietarilor de p duri;
- restructurarea
i dezvoltarea fermelor
i cre terea competitivit ii
produselor agricole;
- restructurarea i modernizarea sectoarelor de procesare a produselor
agricole i a celor forestiere.

-

-

Îmbun
irea mediului în spa iul rural se bazeaz pe urm toarele
obiective opera ionale:
promovarea managementului durabil al terenului agricol;
sprijinirea agriculturii ecologice;
conservarea terenurilor agricole cu înalt valoare natural ce sunt
amenin ate de schimbarea modului de folosin a terenului;
protejarea solului prin ac iuni de combatere a eroziunii, limitarea utiliz rii
substan elor chimice de sintez i îmbun
irea con inutului în substan e
organice;
protejarea resurselor de ap prin limitarea scurgerii substan elor chimice
de sintez în re eaua hidrografic i infiltrarea în apele subterane;
conservarea biodiversit ii pe terenuri agricole prin crearea de habitate i
coridoare de circulatie (benzi înierbate);
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Calitatea vie ii în zonele rurale i diversificarea economiei rurale,
cu urm toarele obiective opera ionale:
- dezvoltarea multifunc ionalit ii zonelor rurale;
- dezvoltarea i stimularea în spa iul rural a microîntreprinderilor;
- cre terea atractivit ii zonelor rurale i renovarea satelor;
- cre terea poten ialului uman necesar pentru diversificarea economiei
rurale.
Pentru dezvoltarea comunei Curte ti este necesar a adar o politic
rural complex , care s cuprind gospod rirea resurselor naturale locale,
dezvoltarea agriculturii adaptat la condi iile i realit ile locale, diversificarea
activit ilor economice prin dezvoltarea micilor întreprinderi care s valorifice
materia prim local , instruirea i valorificarea resurselor umane ale comunei,
eviden ierea valorilor cadrului natural i a celui cultural.
Domenii de activitate:
Agricultura i silvicultura
Agricultura i silvicultura, ca subramuri ale sectorului primar, trebuie s
spund urm toarelor cerin e:
- producerea de materii prime alimentare i de alimente necesare
aprovizion rii popula iei;
- producerea de materii prime posibil a fi valorificate în mici unit i
industriale;
- conservarea resurselor de sol, ap , flor i faun , dar i a echilibrului
ecosistemului natural;
- sporirea i punerea în valoare a poten ialului turistic prin conservarea
patrimoniului peisagistic;
- armonizarea func iilor sociale i culturale cu cea economic .
Prin urmare, propunerile prioritare privind obiectivele pe termen scurt i
mediu care se impun în comuna Curte ti pentru dezvoltarea agriculturii i
silviculturii sunt:
ridicarea nivelului tehnic al produc iei agricole
i îmbun
irea
parametrilor calitativi ai acesteia;
respectarea normelor fito-sanitare i sanitar-veterinare, asigurându-se
premisele dezvolt rii unei agriculturi biologice;
în cadrul sectorului silvic este necesar cur irea i igienizarea p durii;
realizarea de lucr ri agro-pedo-ameliorative pentru combaterea eroziunii
i îmbun
irea poten ialului fertil al solurilor din comun precum i lucr ri
de amenajare a malurilor, pentru stoparea erod rii suprafe elor de arabil
i p uni.
surile prioritare care s conduc la realizarea unei agriculturi
func ionale i durabile sunt urm toarele:
1. îmbun
irea parcului actual de tractoare i ma ini agricole;
2. investi iile în asocia iile i fermele agricole din comun , care vizeaz , cu
prec dere, ameliorarea calitativ a produc iei, reducerea costurilor
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(având în vedere inclusiv diminuarea consumurilor materiale, în primul
rând de îngr
minte chimice, pesticide etc.), protejarea mediului i
ameliorarea peisajului (agrosilvic), asigurarea bunului tratament i a
bun st rii animalelor;
3. aplicarea de asolamente echilibrate (asolamente legumicole,
asolamente furajere, asolamente pentru culturi de câmp), cu plante
premerg toare i intercalate pentru cre terea capacit ii de produc ie a
solurilor;
4. valorificarea îngr
mintelor organice din gospod rii i reducerea
aportului de fertilizan i chimici;
5. având în vedere efectivele de ovine i cele de bovine, sunt necesare
lucr ri pentru men inerea i refacerea productivit ii p unilor – ca baz
furajer în cre terea animalelor, lucr ri ce vizeaz combaterea
degrad rii terenurilor prin p unat excesiv i m suri pentru refacerea
covorului vegetal (compartimentarea p unii i utilizarea alternativ a
perimetrelor respective);
6. dimensionarea efectivelor de animale în func ie de raportul optim între
specii i disponibilul local de furaje;
7. achizi ii de animale cu material biologic valoros;
8. valorificarea poten ialului melifer al comunei prin cre terea familiilor de
albine;
9. înlocuirea exemplarelor b trâne cu exemplare tinere prin plantarea de
noi puie i;
Conform normelor UE, strategia de baz a silviculturii va trebui s fie
maximizarea regener rii naturale i reducerea ponderii planta iilor din fondul
forestier deoarece regenerarea natural permite, din punct de vedere genetic,
conservarea diversit ii i ameliorarea ecosistemelor forestiere;
10. realizarea imediat de lucr ri de amenajare a malurilor, în vederea
stop rii eroziunii malurilor;
Pe termen lung se propun ac iuni privitoare la:
- valorificarea tuturor speciilor i exemplarelor forestiere, pentru evitarea
valorific rii selective bazat
doar pe exploatarea speciilor
i
exemplarelor valoroase (stejar, gorun), ceea ce determin sc derea
valorii fondului forestier dar i sc derea rezisten ei p durii la factorii
perturbatori;
- extinderea suprafe ei de p duri prin împ durirea terenurilor ne-agricole
(ca prim împ durire) având în vedere protec ia mediului, prevenirea
dezastrelor naturale i diminuarea efectului schimb rilor climatice;
Diversificarea servicilor pentru agricultur :
crearea unui centru de consultan privind structura asolamentelor de
culturi în func ie de productivitatea tipului de sol i calitatea morfologic a
terenurilor (pentru valorificarea capacit ii maxime productive a solurilor);
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crearea unui centru de consultan pentru sprijinirea asocia iilor agricole i
de management al fermei.
a cum am precizat anterior, dezvoltarea agriculturii trebuie s aib în
vedere i diversificarea culturilor agricole. Astfel, ar trebui pus mai mult
accentul pe cultura legumelor, favorizate de prezen a solurile bogate de lunc .
O alt propunere de dezvoltare a sectorului primar se refer la dezvoltarea
activit ilor de piscicultur . Comuna poate dezvolta acest domeniu de activitate
deoarece teritoriul comunei se afl intre râul Jijia i raul Prut.
Piscicultura reprezint un domeniu de interes pentru Uniunea European iar
dezvoltarea pisciculturii se poate realiza prin accesarea fondurilor structurale.
Este vorba despre Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicol (IFOP)
– fondul structural destinat politicii comunitare din domeniul pescuitului, care
sprijin m suri pentru cre terea competitivit ii sectorului piscicol, în condi iile
asigur rii unui echilibru durabil între resurse i capacitatea de exploatare.
suri eligibile:
ajust ri ale efortului în sectorul pescuitului;
dezvoltarea de ferme de pescuit;
procesarea i marketingul produselor de pe te;
promovarea produselor.
Dezvoltarea unor ferme piscicole presupune, printre altele:
- achizi ionarea de ehipamente i unelte de pescuit pentru fermele piscicole;
- achizi ionarea mijloacelor de transport (echipate cu bazine, spa ii de
refrigerare, echipamente de oxigenare etc.);
- achizi ionarea de mici b rci în folosul fermei i de pontoane plutitoare;
- achizi ionarea de material biologic pentru prima populare.
Industria
Dezvoltarea sectorului secundar al comunei Curte ti trebuie s urm reasc
ob inerea unor produse cu valoare ad ugat mai mare, care s determine
cre terea veniturilor din comun .
Sectorul secundar din comuna Curte ti este reprezentat în prezent de
unit i de mor rit i panifica ie, societ i de prelucrare a lemnului. Comuna are
îns poten ial de dezvoltare a micii industrii alimentare prelucr toare pe baza
materiilor prime furnizate de cre terea animalelor.
M surile prioritare care au rolul de a elimina o parte din disfunc ionalit ile
semnalizate în utilizarea capacit ilor se refer la adaptarea produc iei la
cerin ele pie ei, asigurarea unor contracte ferme pentru produsele la care zona
este un produc tor important, retehnologizarea, realocarea i înfiin area unor noi
spa ii de produc ie, prin sus inerea produselor c utate pe pia , etc.
Direc ii de ac iune:
extinderea fabrica iei pân la capacitatea integral de produc ie
retehnologizarea liniilor de produc ie
îmbun
irea tehnologiilor de fabrica ie
diversificarea gamelor sortimentale la produsele alimentare
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reevaluarea strategiilor de marcheting
atragerea capitalului investi ional autohton i str in
Dintre m surile de dezvoltare pe care societ ile comerciale le pot avea în
vedere sunt:
- men inerea, consolidarea i extinderea pie elor de desfacere interne i
externe;
- cercet ri asupra metodelor i politicilor de vânzare;
- continuarea activit ii de cercetare pentru realizarea de noi produse în func ie
de cerin ele pie ei;
- retehnologizarea sec iilor de produc ie prin programe de investi ii;
- organizarea de cursuri de specializare în management, marketing de
produc ie, management financiar;
- studierea posibilit ilor de reducere a costurilor de produc ie.
De asemenea, în perspectiva dezvolt rii pisciculturii, în comun se poate
realiza un centru de procesare a pe telui.
Servicii de baz
Comer ul
- instalarea unor magazine specializate de tip supermarket pentru eliminarea
magazinelor neconforme;
- diversificarea bunurilor comercializate;
- înfiin area unei pie e agroalimentare pentru comercializarea produselor agricole
locale i a unui centru de colectare a diferitelor produse agricole.
tatea
modernizarea i dotarea centrelor medicale din localit ile
cre terea num rului de medici i cadre medicale medii;
cre terea num rului de puncte farmaceutice din comun ;
Înfiin are de cabinete stomatologice.

Înv
-

mântul
atragerea cadrelor didactice calificate pentru cre terea performan elor în
procesul de înv mânt;
asigurarea condi iilor minime de confort i igien în colile generale din
localit ile comunei;
transportul elevilor cu mijloace rapide i sigure pe distan a locuin –
coal ;
dotarea colilor cu materiale didactice moderne (calculatoare, aparate
pentru laboratoare, etc.);
conectarea la internet a unit ilor colare din comun în vederea
desf ur rii activit ii în parametri contemporani.

Programul de dezvoltare
Ac iunea 1
Organizarea i conducerea unei politici turistice parteneriale
Obiectiv 1: Favorizarea schimbului de experien în domeniul turismului
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Scop: Întâlnirea cu diferiti actori importan i din domeniul turismului.
Ac iuni propuse:
- integrarea într-un sistem turistic local, regional (Regiunea de N-E), na ional i
apoi în unul interna ional;
- schimburi de experien cu str ini.
Modalit i de ac iune:
- preg tirea documentatiei în vederea atest rii ca sta iune de interes local;
- parteneriate cu actorii importan i din domeniul turismului (ANTREC);
- schimbul de speciali ti în turism prin intermediul stagiului în str in tate.
Obiectiv 2: lntegrarea în re eaua de observare a activit ii turistice
Scop: - favorizarea investitiilor;
- adaptarea m surilor de amenajare potrivit nevoilor popula iei locale i turi tilor.
Ac iuni propuse:
- trecerea în Observatorul Regional de Turism Pilot Ia i care urm re te în
primul rând:
•
analiza frecven ei turi tilor locali, na ionali i în structuriie de primire (pe
tipuri de structuri);
•
crearea unei tipologii a clientelei;
•
cunoa terea clientelei poten iale;
•
compara ia cu alte regiuni turistice mai dezvoltate.
Modalit i de ac iune: Parteneriat cu O.R.T.P. Ia i.
Parteneri interna ionali
- definirea priorit ilor;
- asocierea cu regiunile din apropiere pentru asigurarea promov rii coerente.
Obiectivul 2: Semnalizarea patrimoniului
Scop: Semnalizarea peisajelor i monumentelor, redarea lor mai lizibibi în
patrimoniul natural sau cultural, în special pentru turi tii str ini i
încurajarea circula iei în aceast zon . Protec ia zonei prin educarea
popula iei.
Ac iuni propuse:
Amplasarea la intrarea în zona natural i la fa ada monumentelor a
panourilor informative care prezint informa ii pe scurt i atrage aten ia
vizitatorilor asupra elementelor de interes.
Modailt i de ac iune:
- inventarierea tuturor resurselor naturale, culturale, istorice i a monumentelor
de interes din zon ;
- clasificarea în ordinea importan ei;
- traducerea textelor în diferite limbi: englez , german , francez .
Ac iunea 3: Dezvoltarea turismului
Obiective propuse:
amenajarea c ilor de comunica ie;
extinderea re elei de alimentare cu ap i a celei de canalizare;
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consolidarea zonelor afectate de alunec ri de teren;
amenajarea unei baze de tratament i extinderea celei de cazare;
realizarea unor dot ri de agrement;
conservarea i protec ia cadrului natural i a siturilor istorice-arheologice;
valorificarea i protec ia surselor minerale.
1. Dezvoltarea turismui cultural i religios
Obiective:
- multiplicarea i consolidarea produselor religioase;
- crearea de parteneriate cu alte comunit i religioase;
- conservarea i amenajarea vestitelor a ez ri i civilizatii str vechi
Direc ii de ac iune:
- semnalizarea monumentelor istorice;
- asigurarea caz rii turi tilor.
2. Dezvoltarea agroturismul
Organizare:
- amenajarea de terenuri de joac pentru copii, terenuri de sport;
- crearea unor pensiuni turistice i agroturistice;
- înfiin area unei agentii de turism local ;
- colaborarea cu agen ia de turism jude ean ;
- înscrierea ofertei turistice în sistemul de rezervare ANTREC care se
poate face fie prin filiala Boto ani, fie prin centrala din Bucure ti.
Promovare:
- reclam atât pe pia a intern , cât i pe pia a extern prin intermediul
panourilor publicitare, al materialelor tip rite (bro uri, pliante, catalog na ional),
materialelor pe suport video, CD-urilor, leg turii cu presa i radio TV.
Dezvoltarea în viitorul apropiat a comunei Curte ti trebuie s ia în
considerare i posibilitatea ob inerii subven iilor prin accesarea fondurilor
structurale ale Uniunii Europene.
Principalul tip de fond structural de care poate beneficia comuna este
Fondul European pentru Orientare i Garantare în Agricultur (FEOGA) –
sec iunea Orientare – fond destinat politicii agricole comune a UE, care
contribuie, prin subven ii, la ra ionalizarea, modernizarea i ameliorarea
structurilor din sectorul agricol i la dezvoltarea rural . Sec iunea de Orientare a
FEOGA, împreun cu Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDER) i
Fondul Social European (FSE), finan eaz m surile de dezvoltare rural .
Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) – sprijin regiunile
mai pu in dezvoltate, prin finan area de investi ii în sectorul productiv,
infrastructur , s
tate, dezvoltare local , întreprinderi mici i mijlocii.
Fondul Social European (FSE) – este principalul instrument al politicii
sociale a Uniunii Europene. Prin intermediul s u se acord sus inere financiar
ac iunilor de formare i reconversie profesional ca i celor vizând crearea de
noi locuri de munc , reducerea somajului în rândul tinerilor, accentul fiind pus
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ast zi pe ameliorarea func ion rii pie ei for ei de munc , pe reinser ia social a
omerilor, promovarea egalit ii de anse.
Ob inerea subven iilor se realizeaz pe urm toarele domenii economice
de interven ie:
- Agricultur
Investi ii în loturile agricole
Ini ierea activit ii tinerilor fermieri
Formare profesional
Îmbun
irea proces rii i marketing-ului produselor agricole
- Silvicultur
Investi ii în p duri
Îmbun
irea recolt rii / t ierii, proces rii i marketingului produselor
forestiere; realizarea unui depozit de lemne
Înfiin area de asocia ii ale proprietarilor de p duri
Refacerea poten ialului de produc ie forestier pierdut în urma dezastrelor
naturale i focului i introducerea unor instrumente preventive adecvate
Împ durirea terenurilor neagricole
Îmbun
irea/p strarea stabilit ii ecologice a p durilor cu rol de protec ie
Formare profesional
Promovarea adapt rii i dezvolt rii zonelor rurale
Îmbun
iri funciare
Reparcelare
Înfiin area serviciilor de ajutor i management al fermelor
Renovarea i dezvoltarea satelor i protec ia i conservarea mo tenirii
rurale
Diversificarea activit ilor agricole i a celor apropiate de agricultur ,
pentru asigurarea de activit i multiple sau de venituri alternative
Gospod rirea resurselor de ap pentru agricultur
Dezvoltarea i îmbun
irea infrastructurii asociate dezvolt rii agriculturii
Încurajarea activit ilor turistice
Încurajarea activit ilor me te ug re ti
Conservarea mediului înconjur tor asociat
durilor i peisajului, precum i cu îmbun
animalelor.

cu conservarea terenurilor,
irea condi iilor de via ale

- Sprijinirea sectorului IMM i me te ug resc
Investi ii în capital fizic (utilaje i echipamente, co-finan are a ajutoarelor
de stat)
Tehnologii nepoluante i neagresive pentru mediu
Servicii de consultan în afaceri (informa ii, planificarea afacerilor, servicii
de consultan , marketing, management)
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Servicii pentru participare în afaceri (spa ii pentru desf urarea afacerilor,
servicii de stimulare, promovare, crearea de re ele de comunicare, târguri)
Servicii în sprijinul economiei sociale (asigurarea îngrijirii persoanelor
dependente, servicii de s
tate i siguran , activit i culturale)
Formare profesional
- Turism
Investi ii fizice (centre de informare, cazare, servire, facilit i)
Investi ii de alt natur decât cele fizice (dezvoltarea i oferirea de servicii
turistice, activit i sportive, culturale i de ocupare a timpului liber, tradi ie)
Servicii de participare pentru sectorul turistic (inclusiv activit i
promo ionale, crearea de re ele de comunicare/de contacte, conferin e,
târguri)
Formare profesional
Prim ria i locuitorii comunei Curte ti au posibilitatea de a realiza proiecte
de finan ate pentru urm toarele m suri de dezvoltare economic , m suri
prev zute în Planul Na ional de Dezvoltare Rural :
- Modernizarea exploata iilor agricole
Sprijinul prev zut pentru modernizarea exploata iilor agricole, va fi acordat
pentru investi ii tangibile i/sau intangibile din sectorul vegetal (culturi de câmp,
legumicultur , floricultur , viticultur , pomicultur , sere, culturi bionenergetice,
plante medicinale i aromatice, ciuperci, alte culturi) i din sectorul de cre tere a
animalelor (taurine, porcine, ovine i caprine, alte specii) i p
rilor, care:
• îmbun
esc performan a general a exploata iilor agricole
• respect standardele Comunit ii aplicabile investi iilor respective.
2. Îmbun
irea valorii economice a p durii
Prin aceast m sur se subven ioneaz p durile care se supun regimului
silvic i pentru care, potrivit legisla iei, s-au elaborat amenajamente silvice.
Investi iile vor include toate opera iunile posibile la nivelul exploata iei forestiere,
precum i investi ii în echipament de recoltare. Vor fi încurajate i sprijinite
activit ile care conduc la cre terea eficien ei economice a p durilor, inclusiv
prin acceptarea de m suri de gospod rire facultative.
3. Îmbun
irea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i
adaptarea agriculturii i silviculturii
Sprijinul prev zut în cadrul acestei m suri, va fi acordat pentru opera iuni
tehnice i juridice privind comasarea terenurilor agricole, pentru investi ii în
infrastructur în vederea asigur rii accesului nerestric ionat la exploata iile
agricole i forestiere, precum i pentru îmbun
iri funciare, re ele de alimentare
cu energie electric , re ele de canalizare i sta ii de epurare i pentru prevenirea
i protec ia împotriva inunda iilor.
4. Sprijinirea exploata iilor agricole de semi-subzisten
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Sprijinul prev zut în cadrul acestei m suri este destinat: exploata iilor
agricole clasificate în func ie de dimensiunea economic în conformitate cu
legisla ia în vigoare, care produc în principal pentru consum propriu i
comercializeaz doar o mic parte din produc ia agricol .
5. Sprijinirea înfiin rii grupurilor de produc tori
Sprijinirea înfiin rii grupurilor de produc tori va contribui la cre terea
eficien ei economice a exploata iilor agricole i forestiere, având un rol important
în îmbun
irea calit ii produselor, a protec iei mediului, a re elelor de
aprovizionare i desfacere, precum i în stabilirea unui echilibru între cerere i
ofert .
6. Conservarea solului i protec ia împotriva eroziunii
sura const în efectuarea de pl i compensatorii pentru fermierii care
aplic ac iuni de protec ie împotriva degrad rii solului.
Obiective: - Sus inerea activit ilor agricole care protejeaz solul
- Reducerea suprafe elor afectate de degradarea solului
- Men inerea sau intensificarea fertilit ii solului.
7. Sprijin pentru crearea i dezvoltarea micro–întreprinderilor în
scopul de a promova spiritul întreprinz tor
Prin aceast m sur vor fi sprijinite activit ile de creare i dezvoltare de
micro-întreprinderi, promovarea antreprenoriatului i dezvoltarea de structuri
economice în zonele rurale cum ar fi:
dezvoltarea de servicii i servicii anexe agriculturii pentru popula ia local ca
de exemplu:
între inerea i repararea ma inilor i utilajelor,
servicii de reparare articole personale i gospod resti.
între inerea i repararea echipamentelor electrice diverse;
servicii de deratizare, dezinfec ie, dezinsec ie;
servicii de coafur , frizerie;
servicii de construc ii;
servicii de transport (microbuze);
servicii de cur area sobelor i co urilor;
alte servicii necesare pentru popula ia din spa iul rural;
servicii de aprovizionare cu unelte agricole, semin e, îngr
minte, substan e
pentru tratamente pentru exploata iile agricole, furaje combinate pentru
animale, etc.
investi ii pentru crearea i dezvoltarea microîntreprinderilor din mediul rural ce
contribuie la cre terea economic .
8. Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea i îmbun
irea
mo tenirii rurale
Prin aceasta se urm re te renovarea i dezvoltarea satelor, printr-o
abordare integrat ce are în vedere cre terea atractivit ii satelor prin asigurarea
infrastructurii necesare i valorificarea patrimoniului cultural.
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Prin aceast m sur se urm re te realizarea unor proiecte integrate
pentru investi ii care vizeaz spre exemplu:
a) îmbun
irea infrastructurii rurale prin investi ii cu caracter public ca de
exemplu:
- construc ia i modernizarea drumurilor comunale, a str zilor, a drumurilor ce
fac leg tura cu unele zone de interes turistic;
- alimentarea cu ap , canalizare, sta ii de epurare;
b) amenajarea centrului civic al comunei prin investi ii cu caracter public ca de
exemplu:
- realizarea de alei pietonale;
- construirea i amenajarea de pie e comerciale, târguri, i locuri de parcare
pentru mijloacele de transport;
- renovarea construc iilor cu valoare arhitectural , cultural
i istoric (ca de
exemplu cele cu acoperi de indril , a c minelor culturale, bibliotecilor,
bisericilor, gr dini elor, caselor memoriale, i a altor obiective cultural – istorice
de interes);
- construirea i amenajarea locurilor de recreere (ca de exemplu terenuri de
sport, locuri de joac pentru copii);
- amenajarea de indicatoare i panouri turistice;
9. Preg tire i informare pentru locuitorii implica i în procesul de
diversificare al economiei rurale
Prin aceast m sur se acord sprijin pentru preg tirea i informarea
popula iei rurale implicate în procesul de diversificare al economiei rurale,
asigurarea de servicii etc.
Se acord sprijin pentru atestarea profesional a actorilor locali implica i în
activit i non-agricole, microîntreprinderi, servicii de baz , turism, renovarea i
dezvoltarea satelor, etc. În vederea acces rii fondurilor comunitare.

3.5. EVOLU IA POPULA IEI
Popula ia comunei are resurse de cre tere natural datorit segmentului
de popula ie 15-59 ani, care în anul 2002 num ra 1926 persoane (ceea ce
înseamn peste 51,0% din popula ie i a celui de 0-14 ani de 796 persoane.
Dac economia comunei nu va putea absorbi surplusul de popula ie
activ , atunci tendin a de migrare a tineretului ar putea reîncepe.
Pentru re inerea surplusului de popula ie activ se recomand m suri de
asigurare a unor noi locuri de munc în agricultur , în industria agroalimentar i
mica produc ie me te ug reasc .
Analizând rata sporului migrator pe sistem de localit i, din analiza
popula iei pe grupe de vârst (P.A.T.J. Boto ani), se pot constata urm toarele:

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – COMUNA CURTE TI – JUD. BOTO ANI

MEMORIUL GENERAL DE URBANISM

pe unit i administrativ teritoriale, estimarea popula iei pân în anul 2015
este:
Localit i Total
comuna
Etape
2002
4341
2005
4616
2015
4826

Curte ti

Or eni
Vale

Or eni
Deal

679
854
860

731
731
735

1020
1020
1050

iceni

909
909
915

stirea
Zona
Agafton Hudum
Doamnei
Lebada

621
621
625

239
239
245

142
142
146

62
250

Popula ia total a Comunei Curte ti, ar urma astfel s ating , în anul 2015,
num rul de 4.826 locuitori.
Natalitatea
scu i vii (pers.)
Popula ia
total
(pers.)
Rata natalit ii( %0 )

2000
58
4006

2001
73
4016

2002
62
4046

2003
68
4024

2004
76
4000

2005
51
3916

14.5

18.2

15.3

16.9

19.0

13.0

2000
76
4006

2001
71
4016

2002
76
4046

2003
70
4024

2004
88
4000

2005
79
3916

19.0

17.7

18.8

17.4

22.0

20.2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

58

64

68

56

90

50

4006

4016

4046

4024

4000

3916

14.5

15.9

16.8

13.9

22.5

12.8

2000

2001

2002

2003

2004

2005

46

37

39

26

4046

4024

4000

3916

11.4

9.2

9.8

6.6

Mortalitatea
Deceda i (pers.)
Popula ia
total
(pers.)
Rata mortalit ii(%0 )

Migra ie
Plec ri din comun
(pers.)
Popula ia
total
(pers.)
Rata emigratieii(%0 )

Stabiliri în comun
66
50
(pers.)
Popula ia
total
4006
4016
(pers.)
16.5
12.5
Rata imigratiei( %0 )
Surs : Recens mintele popula iei 2002

DISFUNC IONALIT ILE POPULA IEI în raport cu re eaua de localit i,
densitatea popula iei în teritoriul agricol sunt prezentate în anexele nr. 4; 5.
Din analiza datelor cu privire la fluxul migrator imigrant spre jude ul
Boto ani, în perioada 2002-2008, se constat c cel mai puternic au fost atrase
persoanele din jude ele limitrofe, urmate de restul jude elor din Moldova.
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Cele mai puternice intensit i ale fluxului migrator
Jude ul

2000-2005
Media
2008
Total imigr ri
Persoane / an
Total imigr ri
1. Suceava
1544
257
325
2. Ia i
906
151
215
3. Bucure ti
857
143
126
4. Hunedoara
649
108
99
5. Constan a
514
86
105
6. Bra ov
427
71
87
Surs : Calcule conform datelor de la Direc ia jude ean de statistic BOTO ANI

Cele mai reduse intensit i ale fluxului migrator
Jude ul

2000-2005
Total imigr ri

Media
Persoane / an

2008
Total imigr ri

1. S laj
25
4
2. Dolj
30
5
3. Mure
31
5
4. Teleorman
31
5
5. S laj
32
5
6. Giurgiu
35
6
Surs : Calcule conform datelor de la Direc ia jude ean de statistic Boto ani

1
3
9
7
1
4

SOLD MIGRATOR
Soldul migrator reprezint diferen a dintre imigr ri (veniri) i emigr ri
(plec ri) determinând, ca sporul natural, cre terea sau sc derea num rului de
locuitori.
Pe ansamblul jude ului, soldul migrator înregistrat în perioada 2000-2005 a
fost negativ, cu o rat de 8,50‰.
3.6. ORGANIZAREA CIRCULA IEI
Situa ia propus
Extinderi de intravilan de-a lungul drumurilor
Pentru drumul na ional DN 28B se face propunerea de extindere a
intravilanului i anume:
- pe partea stanga intrarea intravilanului în cartierul „Leb da - Rai” va fi
km 70+520 km 70+700;
- pe partea dreapt intrarea în intravilanul cartierului va fi la pozi ia
kilometric 70+ 520 (în prezent, limita existent de intravilan este pozi ia
kilometric 71+100, limita de trecere a drumului na ional în administrarea
Consiliului Local al municipiului Boto ani).
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Pentru drumul na ional DN 29 se men in limitele administrative ale
teritoriului comunei Curte ti, f cându-se propuneri de extindere a intravilanului
astfel :
Localitatea M
stirea Doamnei
- km 33+500 km 35+565 partea dreapta
- km 36+100 km 36+321 partea dreapta
Localitatea Hudum
- km 36+321 km 36+440 partea dreapta
- km 37+594 km37+632 partea dreapta neavând acces auto direct dinDN
Din considerentul introducerii în intravilan a zonei cuprins între pozi ia
kilometric 36+100 ÷36+440 (partea dreapt ) s-a propus realizarea de drum
colector paralel cu drumul na ional, care s preia traficul generat de obiectivele
locale i care s debu eze în drumul na ional prin intersec ia de la pozi ia
kilometric 36+ 120 a drumului national DN 29.
Realizarea drumului colector propus prin Planul Urbanistic General cade în
sarcina Consiliului local al comunei Curte ti.
Pentru drumul jude ean DJ 207 N se face propunerea de extindere a
zonelor de intravilan i anume:
- extinderea intravilanului la ie irea din localitatea Curte ti-partea stâng
de la pozi ia kilometric 3+000 la 3+830, iar partea dreapt de la pozi ia
kilometric 3+ 290 pân la pozi ia kilometric 3+830.
- extinderea intravilanului la intrarea localitatea B iceni, pân la pozi ia
kilometric 4+190 atât partea dreapt cât i partea stâng .
- extinderea intravilanului la ie irea din localitatea Or eni-Deal la pozi ia
kilometric 9+360 atât pe partea dreapt cât i partea stâng .
Pentru drumul jude ean DJ 208C se face propunerea de extindere a
intravilanului de localit i i anume :
- extindere cartier „ Leb da – Rai”
- de la pozi ia kilometric 0+000 pân la pozi ia km 0+076 pentru partea
dreapt i de la pozi ia kilometric 0+000 pân la pozi ia km 0+300 pentru
partea stâng ;
- extindere cartier „Leb da –Rai”,
- de la pozi ia kilometric 0+746 pân la pozi ia km 1+134, numai pentru
partea dreapt ;
- extindere la intrarea în localitatea Or eni-Deal,
- de la pozi ia km 2+450 la pozi ia kilometric 2+018-partea dreapt i de
la pozi ia kilometric km 2+450 la pozi ia kilometric km 2+130- pentru partea
stâng ;
- extindere la ie irea din localitatea Or eni-Deal
- de la pozi ia kilometric km 4+300 la pozi ia kilometric km 4+500, atât
pe partea dreapt cât i pe partea stâng .
Pentru drumul comunal DC 53 se propune extinderea intravilanului la
ie irea din localitatea Or eni – Vale, pe partea dreapt , de la pozi ia kilometric
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2+500 - la 2+670, iar pe partea stâng , de la pozi ia kilometric 2+100 -la pozi ia
kilometric 2+300.
Pentru drumul comunal DC 56A, pozi ia kilometric de la limita teritorial
administrativ precum i limita intravilanului localit ii pe care o traverseaz atat
la intrare cât i la ie ire se p streaz , atât pe partea stâng cât i pe partea dr.
Pentru drumul comunal DC 59 se propune introducerea în intravilanul
localit ii Agafton a zonei cuprinse între pozi ia kilometric 0+210-partea dreapt
cât i partea stâng , pân la pozi ia kilometric 0+911-partea dreapt cât i
partea stâng . De asemenea, se modific intravilanul existent al localit ii
Agafton, de la pozi ia kilometric 1+430 la km 1+ 290-partea stâng i de la
1+400 la 1+370- partea dreapt .
Pentru drumul comunal DC 60A se propune extinderea de intravilan a
localit ii M
stirea Doamnei de la Km 3+300 partea dreapt i Km 3+400
partea stâng la pozi ia kilometric Km 3+835 partea dreapt i Km 3+805
partea stâng , iar pentru intrarea în localitatea Curte ti, se propune extinderea
intravilanului, pe partea dreapt de la 4+400 la pozi ia kilometric 3+950 i pe
partea stâng , de la 4+400 la 3+895.
Datorit situa iei precare în care se afl drumurile ce traverseaz comuna
Curte ti, acestea necesit moderniz ri.
Modernizarea drumurilor în comuna Curte ti este impus de:
- necesitatea asigur rii circula iei rutiere în condi ii de siguran
i confort,
eliminând disconfortul dat de îmbr
mintea din balast sau p mânt;
- necesitatea corel rii st rii tehnice a drumurilor cu nivel actual de trafic i cel de
perspectiv ;
- ridicarea poten ialului economic al comunei Curte ti;
- protejarea st rii tehnice a autovehiculelor;
- reducerea eman rii prafului în atmosfer , deci a polu rii deoarece drumurile au
îmbr
minte fie din balast, fie din p mânt;
- respectiv protejarea mediului înconjur tor, prin colectarea i evacuarea apelor
de suprafa
i subterane;
- parcurgerea într-un timp cât mai scurt a distan elor dintre centrul de comun i
satele componente i dintre comuna Curte ti i comunele învecinate, precum i
spre ora ele componente ale jude ului Boto ani;
- corelarea drumurilor cu actualul nivel de trafic;
- protec ia mediului urban prin folosirea unei îmbr
min i absorbante fonic;
- execu ia de treceri sigure pentru pietoni;
- realizarea i dezvoltarea spa iilor verzi care constituie perdele de protec ie cu
sol antipoluant;
- sprijinirea activit ilor economice, comerciale precum i dezvoltarea lor,
- deoarece se asigur accesul direct la acestea prin dezvoltarea infrastructurii
locale;
- ameliorarea accesului la re eaua de drumuri na ionale i jude ene, cu care fac
leg tura drumurile comunale;
- asigurarea accesului la terenurile agricole i la p uni a locuitorilor din zon .
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Modernizarea drumurilor are un impact direct asupra comunei Curte ti,
prin evolu ia num rului de locuri de munc create pe toat perioada execu iei
lucr rilor.
Din punct de vedere func ional i administrativ, drumurile publice care
traverseaz comuna Curte ti, în conformitate cu Ordinul 45,care cuprinde
„Normele tehnice privind proiectarea, construirea i modernizarea drumurilor”,
se încadreaz în:
- drumuri na ionale DN 28 B (E58) i DE 29(E58) care asigur leg tura între
re edin ele de jude i obiectivele de interes na ional, precum i drum deschis
traficului interna ional;
- drumul jude ean DJ 207 N i DJ 208 C care asigur leg tura între drumul
na ional DN 28 B, respectiv cu municipiul Boto ani i re edin a de comun ;
- drumuri comunale, drumuri care asigur leg turile dintre re edin a de comun
i satele care-i apar in precum i între localit ile din comunele vecine;
- drumuri vicinale care deservesc mai multe propriet i, fiind situate în limitele
acestora;
- drumuri de exploatare agricol .
Pentru drumul na ional DN 28B Boto ani-Ia i, se men in limitele
administrative ale comunei Curte ti, i se face propunerea de extindere a
intravilanului.
În conformitate cu Ordinul 46 din 27 ianuarie 1998, Emitent: Ministerul
Transporturilor, cuprinzând „ Norme tehnice pentru stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice”, drumul na ional DN 28 B se încadreaz în drum de clas
tehnic III cu dou benzi de circula ie cu o intensitate a traficului „mediu” cu un
num r de vehicule etalon de 4.822,conform traficului recenzat în anul 2005.
În profil transversal se men in actualele caracteristici ale drumului na ional,
respectiv:
- platforma drumului
9,00 m
- partea carosabil
7,00 m
- acostamente
2 x 1,00 m
- an uri trapezoidale din p mânt 2 x 1,50 m
Acest drum na ional, DN 28B (E58), pe teritoriul comunei Curte ti, se
desf oar pe o lungime de 600 ml, fa de nivelul terenului înconjur tor, se
prezint în debleu, conform plan ei anexate.
În zona de extravilan amplasarea oric ror construc ii se va realiza la o
distan de minim 50 m fa de marginea p ii carosabile conform art-47 din
O.G. 43/1997, actualizat .
Din considerentul introducerii în intravilan a zonei cuprins între pozi ia
kilometric 36+100 ÷36+440 (partea dreapt ) s-a propus realizarea de drum
colector paralel cu drumul na ional, care s preia traficul generat de obiectivele
locale i care s debu eze în drumul na ional prin intersec ia de la pozi ia
kilometric 36+ 120 a drumului national DN 29.
Realizarea drumului colector propus prin Planul Urbanistic General cade în
sarcina Consiliului local al comunei Curte ti.
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Drumul colector va fi proiectat în baza:
- plan topografic întocmit la sc. 1:500 care s cuprind toat zona aferent ;
- studiu de fezabilitate întocmit de societatea acreditat pentru elaborarea
acestor documenta ii, studiu ce va cuprinde i rezolvarea acordului proprietarilor
de teren dac va fi cazul;
- elaborarea documenta iei de proiect tehnic i detalii de execu ie.
In profil transversal se men in actualele caracteristici ale drumului na ional,
respectiv:
- platforma drumului
9,00
- platforma carosabil
7,00 m
- acostamente
2 x 1,00 m
- an uri din p mânt cu sec iune corespunz toare – 1,50 x 0,50 x 0,50 m.
Drumul na ional se desf oar pe o lungime de 4,40 km pe raza comunei
Curte ti, i fa de terenul înconjur tor se prezint în rambleu, debleu i mixt i
la nivelul terenului – conform profilelor i tabelelor anexate.
Având în vedere mobilarea cu construc ii a arealului localit ii M
stirea
Doamnei pe zona arina Mare s-a propus realizarea unei trame stradale, care
preia traficul generat de obiectivele locale i care s debu eze în re eaua de
drumuri existente.
Pentru drumul Na ional DN 29 Boto ani-Suceava, se men in limitele
administrative ale teritoriului comunei Curte ti, f cându-se propunerea de
extindere a intravilanului localit ilor.
În conformitate cu Ordinul 46 din 27 ianuarie 1998 Emitent Ministerul
Transporturilor, cuprinzând „Norme tehnice pentru stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice”, drumul na ional DN 29 se încadreaz în drum de clasa
tehnic III cu dou benzi de circula ie, cu o intensitate a traficului exprimat în
num r de vehicule etalon de 4.740, conform traficului recenzat în anul 2005.
În profil transversal se men in actualele caracteristici ale drumului, respectiv:
- platforma drumului
9,00
- platforma carosabil
7,00 m
- acostamente
2 x 1,00 m
- an uri din p mânt, cu sec iune corespunz toare
Având în vedere mobilarea cu construc ii a arealului localit ii M
stirea
Doamnei ( arina Mare) s-a propus realizarea unui drum colector paralel cu
drumul na ional, care s preia traficul generat de obiectivele locale i care s
debu eze în drumul na ional în intersec iile existente sau în drumurile vicinale
are fac leg tura cu drumurile comunale.
Drumul colector este proiectat - în afara amprizei i a zonei de siguran a
drumului na ional; este prev zut cu elemente de colec ie i evacuare a apelor de
suprafa (rigole)
Drumul na ional DN 29 Boto ani-Suceava are, pe teritoriul comunei
Curte ti, un parcurs în lungime de 4,40 km.
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Localitatea M
stirea Doamnei
- km 33+500 km 35+565 partea dreapta
- km 36+100 km 36+321 partea dreapta
Localitatea Hudum
- km 36+321

km 36+440 partea dreapta

Drumul colector va fi proiectat în baza:
- plan topografic întocmit la sc. 1:500 care s cuprind toat zona aferent ;
- studiu de fezabilitate întocmit de societatea acreditat pentru elaborarea
acestor documenta ii, studiu ce va cuprinde i rezolvarea acordului
proprietarilor de teren dac va fi cazul;
- elaborarea documenta iei de proiect tehnic i detalii de execu ie.
Pentru drum jude ean DJ 207 N Boto ani-Criste ti, limita teritorialadministrativ a comunei Curte ti se p streaz , i se face propunere de
extindere a zonelor de intravilan.
Acest drum este propus a se moderniza prin adaptarea unei structuri a
sistemului rutier corespunz toare categoriei func ionale i clasei tehnice.
Caracteristicile în profil transversal dup modernizare sunt:
- platforma carosabil
6,00 m
- acostamente
2 x 1,00 m
- benzi de încadrare incluse în acostamente
- an uri consolidate în zonele care impun
- zone de siguran
- zone de protec ie
Pentru zonele cu institu ii publice, magazine, coli, gr dini e, se va
prevedea a se amenaja parcaje pe zonele adiacente sau zone pentru sta ion ri
i opriri autovehicule.
De asemenea, se propune i amenajarea de trotuare în zonele de
intravilan lâng limitele de propriet i (împrejmuiri)
Pentru drumul jude ean DJ 208C Boto ani – Vorona se men in limitele
administrative ale comunei Curte ti, atât la intrarea cât i la ie irea din comun ,
atât pe partea dreapt cât i pe partea stâng . Se propune extinderea
intravilanului de localit i.
Drumul jude ean are o îmbr
minte asfaltic modern , cu an uri
consolidate în intravilanul localit ii Or eni –Deal, cu semnalizare rutier .
Caracteristicile drumului jude ean DJ 208C în profil transversal se men in,
dar se propune realizarea în intravilan de trotuare ( între an uri i limite de
propriet i (împrejmuire).
Amenajarea de intersec ii între DJ 208 i DC 53 se va face respectând
prevederile Normativului C 173/1986.
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Drumul jude ean DJ 208 C pe teritoriul comunei Curte ti se desf oar în
intravilan pe o lungime de 7,00 km pe partea dreapt i 5,7 km pe partea
stâng i se face propunere de extindere a zonelor de intravilan.
Pentru drumul jude ean DC 59 Boto ani-sat Agafton se p streaz
limitele de intrare i ie ire în localitatea M
stirea Doamnei; se propune
introducerea în intravilanul localit ii Agafton a zonei cuprinse între pozi ia
kilometric 0+210 partea dreapt cât i partea stâng pân la pozi ia kilometric
0+911 partea dreapt cât i partea stâng , de asemeni se modific intravilanul
existent al localit ii Agafton de la pozi ia kilometric 1+430 la km 1+ 290 partea
stâng
Se propune modernizarea drumului comunal prin amenajarea cu
îmbr
min i moderne care s asigure fluen
i siguran traficului rutier.
Profilul transversal dup amenajare va fi:
- partea carosabil
5,50 m
- acostamente
2 x 0,75 m
- an uri sau rigole consolidate în intravilanul localit ii sau în zonele
unde drumul cere pante longitudinale peste 4%.
- pe intravilan se propune de asemeni execu ia de trotuare la limita
propriet ilor respectiv lâng împrejmuiri.
- în zona taberei colare se propune a se amenaja locuri de parcare sau
zone pentru opriri i sta ion ri de autovehicule.
Dup modernizarea drumului comunal conform Ordinului 45, cuprinzând
„“Norme tehnice privind proiectarea, construirea i modernizarea drumurilor” i
conform Ordin 46 privind „Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a
drumurilor publice” drumul va avea clasa tehnic V cu intensitatea traficului
„foarte redus” cu un num r de vehicule etalon mai mic de 1000 i un num r de
vehicule fizice sub 750.
Colectarea apelor de pe drumul ce traverseaz localitatea Agafton se va
face prin an uri i rigole care vor conduce apele pluviale la pode e de unde vor
fi deversate spre emisar.
S-a prev zut spa iu necesar pentru amenajarea intersec iei la nivel cu
drumul na ional DN 29 conform Normativ C 173/1996.
Pentru drumul comunal DC 60A Boto ani-M
stirea Doamnei- sat
Curte ti, se propune modernizarea cu îmbr
minte modern care s asigure
fluen a i siguran traficului rutier.
Profilul transversal dup amenajare av fi:
- platforma drumului
7,00 m
- partea carosabil
6,00 m
- acostamente
2 x 0,75 m
- an uri i rigole consolidate în intravilanul localit ilor pe care le traverseaz în zona de intravilan unde permite ampriza drumului, se propune amenajarea de
trotuare, la limita propriet ilor (respectiv lâng împrejmuiri).
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Limitele teritorial administrative pentru comun se p streaz . Se fac
propuneri de extinderi de intravilan a localit ii M
stirea Doamnei de la 3+300
partea dreapt i 3+400 partea stâng la pozi ia kilometric 3+835 partea
dreapt i 3+805 partea stâng iar pentru intrarea în localitatea Curte ti
intravilanul partea dreapt va fi pozi ia kilometric 3+950 i partea stâng
3+895.
Dup modernizare, drumul comunal DC 60A, conform Ordin 45
cuprinzând „Norme tehnice privind proiectarea, construirea i modernizarea
drumurilor i conform Ordinului MT 46 privind„ Norme tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice”, drumul DC 60 A va avea clasa tehnic IV,
cu intensitatea traficului „redus”, cu un num r de vehicule etalon cuprins între
1.000 – 4.500 i un num r de vehicule fizice cuprins între 750 – 3.500.
Colectarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va face prin an uri i
rigole care conduc apele spre pode e existente sau nou proiectate. De
asemenea s-a prev zut spa iu necesar pentru amenajarea intersec iei la nivel cu
DN 29 conform Normativ C 173/1996.
Pentru drumul comunal DC 53 Or eni-Deal– Or eni-Vale, se propune
modernizarea cu îmbr
min i moderne care s asigure fluen a i siguran a
traficului rutier.
Profilul transversal dup amenajare va fi:
- platforma drumului
7,00 m
- partea carosabil
5,50 m
- acostamente
2 x 0,75 m
- an uri sau rigole consolidate în intravilanul localit ilor
Limitele teritorial administrative pentru comun se p streaz , se fac doar
propuneri de extindere a intravilanului localit ii Or eni–Vale, de la pozi ia
kilometric 2+500-partea dreapt la 2+670; de la pozi ia kilometric 2+100partea stâng , la pozi ia kilometric 2+300.
Dup modernizare, drumul comunal DC 60A conform Ordinului 45
cuprinzând „Norme tehnice privind proiectarea, construirea i modernizarea
drumurilor” i conform conform Ordinului 46 privind „Norme tehnice privind
stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice” drumul va avea clasa tehnic V, cu
intensitatea traficului „foarte redus”, cu un num r de vehicule etalon mai mic de
1.000 i un num r de vehicule fizice sub 750. Colectare apelor pluviale de pe
platforma drumului se va face prin an uri i rigole care vor conduce apele
pluviale la amenaj[rile existente, de unde vor fi deversate spre emisar.
Se va realiza amenajarea intersec iilor la nivel cu DJ 207N i DJ 208 C,
conform Normativului C 173/1996.
Pentru drumul comunal DC 56A Curte ti-Corni, se propune
modernizarea lui prin amenajarea cu îmbr
min i moderne, care s asigure
fluen
i siguran a traficului rutier.
Profilul transversal dup amenajare va fi
- platforma drumului
7,00 m

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – COMUNA CURTE TI – JUD. BOTO ANI

MEMORIUL GENERAL DE URBANISM

- partea carosabil
5,50 m
- acostamente
2 x 0,75 m
- an uri în extravilan din p mânt sau consolidate în zone ale drumului cu
panta mai mare de 4%.
- rigole consolidate în intravilanul localit ii B iceni.
Limitele teritorial administrative pentru comun se p streaz . De asemeni
se p streaz i limitele intravilanului. Pozi ia kilometric de la limita teritorial
administrativ precum i limita intravilanului localit ii pe care o traverseaz atât
la intrare cât i la ie ire se p streaz atât pe partea stâng cât i pe partea
dreapt .
Dup modernizarea drumului comunal DC 60A, conform Ordinului 45
cuprinzând „Norme tehnice privind proiectarea, construirea i modernizarea
drumurilor” i conform conform Ordin 46 privind „Norme tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice”, drumul DC 56 va avea clasa tehnic V, cu
intensitatea traficului „foarte redus ”, cu un num r de vehicule mai mic de 1.000
i un num r de vehicule fizice sub 750.
Colectarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va face prin an uri
i rigole care vor conduce apele pluviale la amenaj[rile existente sau proiectate,
de unde vor fi deversate spre emisar. S-au prev zut spa ii pentru a realiza
amenajarea intersec iei cu DJ 207 N, conform Normativ C 173/1996.

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNC IONAL .
BILAN TERITORIAL
Ca urmare a necesit ilor de dezvoltare, zonele func ionale existente au
suferit modific ri în structura i în m rimea lor.
Datorit faptului c sunt solicit ri de extindere a intravilanului existent în
localit ile Or eni-Deal, Hudum, M
stirea Doamnei, Curte ti, Agafton, i de
restrângere a intravilanului existent pentru localit ile Or eni-Vale i B iceni,
conform studiului geotehnic efectuat, care delimiteaz zonele de risc ale
terenurilor, suprafe ele intravilanului existent se modific .
Zonificarea existent s-a men inut, au ap rut modific ri ale unor zone
func ionale, modific ri justificate de înl turarea disfunc ionalit ilor semnalate.
Suprafa a propus a teritoriului intravilan se prezint ca în Tabelul urm tor:
BILAN TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA CURTE TI
ZONE
FUNC IONALE

Zona locuin e de toate tipurile
Zona unit i industriale i
depozite

EXISTENT
Suprafa a
%
(ha)

PROPUS
Suprafa a
%
(ha)

149,50

14,98

218,00

17,58

5,87

0,59

6,87

0,55
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Zona unit i agro-zootehnice

32,15

3,22

36,34

2,93

Zona institu ii publice i servicii
Zona c i rutiere
din care:
DN
DJ
DC+DS
Zona spa ii verzi
amenajate/neamenajate, sport,
agrement, protec ie
Zona construc ii tehnicoedilitare
Zona gospod riei comunale i
cimitire
Zona destina ie special
Zona terenuri libere
Zona terenuri agricole
Luciu de ap
Zona p duri

45,65

4,57

52,75

4,25

81,90
5,80
36,78
39,32

8,21
0,58
3,69
3,94

107,70
6,53
46,22
54,95

8,69
0,53
3,73
4,43

52,04

5,21

79,94

6,45

6,31

0,63

8,71

0,70

4,09

0,41

4,09

0,33

0,00
121,67
429,53
6,50
2,46

0,00
12,19
43,04
0,65
0,25

0,00
201,02
485,33
6,50
0,61

0,00
16,21
39,14
0,52
0,05

60,40

6,05

32,04

2,58

998,07

100,00

Zona terenuri neproductive
TOTAL INTRAVILAN
Zonificare func ional

1.239,90 100,00

Zona pentru locuin e se m re te, existând terenuri necesare pe viitor
construirii de locuin e. Având în vedere procentul de ocupare al terenului (POT)
de 30% stabilit de c tre Regulamentul General de Urbanism pentru localit ile
rurale, circa 30% din terenul agricol introdus în intravilan se va putea ocupa cu
construc ii de locuin e, restul r mânând cu destina ia de terenuri agricole, gr dini
de fa ad , spa ii verzi.
Zona de unit i agricole i industriale se va m ri cu suprafe e propuse
pentru realizarea unor obiective agricole i industriale i de dezvoltare
economic care se preconizeaz a se realiza în viitor.
Zona c i de comunica ie rutier se m re te ca urmare a crearii de noi
drumuri în intravilan i a propunerii unor drumuri pe trasee noi precum i prin
modificarea profilelor celor existente.
Zona de gospod rie comunal se majoreaz cu suprafe ele destinate
platformelor de colectare selectiv a de eurilor menajere existente în intravilan.
Aceste func iuni vor fi preluate de servicii specializate la nivel jude ean, respectiv
SC PAVRA COM SRL Boto ani.
Zona pentru echipare tehnico-edilitar se majoreaz prin propunerile de
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înfiin are a sistemelor de alimentare cu ap , cu gaze naturale i canalizare.
Zona cu terenuri libere se m re te ca urmare a red rii în agricultur a
unor terenuri neproductive i introducerii unor suprafe e de teren în intravilan,
adiacente cur ilor construc ii.
Stabilirea teritoriului intravilan propus
Teritoriul propus ca intravilan al Comunei Curte ti va fi format din teritoriile
intravilane ale localit ilor componente ale Comunei, plus alte trupuri izolate,
denumite Zona Leb da, apar inând de localitatea Curte ti:
Satul Curte ti
261,00 ha;
Zona Leb da
121,11 ha;
stirea Doamnei
278,03 ha;
Satul Agafton
75,40 ha;
Satul B iceni
161,72 ha;
Satul Or eni-Deal
184,81 ha;
Satul Or eni-Vale
106,63 ha;
Satul Hudum
51,20 ha.
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b. Zonificarea func ional a teritoriului intravilan
În cadrul Planului Urbanistic General, având în vedere tendin ele socioeconomice eviden iate în partea de analiz a situa iei existente i a
disfunc ionalit ilor, prin consult ri interdisciplinare, prin consult ri cu
administra ia local , s-au stabilit suprafe ele de teren care, al turi de cele
existente, vor forma viitorul teren intravilan al localit ilor.
ZONA DE LOCUIN E
Satul Curte ti
50,80 ha;
Zona Leb da
2,50 ha;
stirea Doamnei
61,20 ha;
Satul Agafton
15,20 ha;
Satul B iceni
24,80 ha;
Satul Or eni-Deal
32,50 ha;
Satul Or eni-Vale
13,10 ha;
Satul Hudum
17,90 ha;
Extinderile de intravilan pentru noi zone de locuin e s-au f cut, în general, în
zone agricole cu drumuri. De asemenea, s-a c utat folosirea terenurilor libere.
Locuin ele unifamiliale propuse vor avea un regim de în ime de Parter,
Parter + 1 Etaj i Parter + 2 Etaje.
ZONA INSTITU IILOR I SERVICIILOR PUBLICE
În cadrul organiz rii viitoare a localit ilor comunei sunt men inute toate
dot rile existente.
În varianta maximal de cre tere în perspectiv a popula iei, pân în anul
2015, cu cca. 200 locuitori, sunt necesare urm toarele institu ii publice i
servicii în completarea celor existente:
ÎNV

MÂNT

- Reabilitare i modernizare coal în satul Or
reabilitare Gr dini în satul B iceni.
- Construc ie Sal de sport în satul Curte ti.

eni-Deal, Or

eni-Vale

TATE

- sediu pentru cabinet stomatologic;
- sediu pentru dispensar uman
- sediu pentru dispensar veterinar
SERVICII PUBLICE, FINANCIAR BANCARE

- se propune o sporire a fondului construit destinat acestor servicii cu înc
cca. 500 mp.
CULTUR
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- extindere i reabilitare c min cultural în satul Curte ti
- implementarea Proiectului Drumuri eminesciene.
SPA II COMERCIALE I ALIMENTA IE PUBLIC

- un complex comercial în satul M
stirea Doamnei (cca. 500 mp);
- sporirea spa iilor comerciale din Or eni-Deal cu înc 100 mp;
PREST RI SERVICII

- cca. 200 mp în satul Or

eni-Deal i cca. 200 mp în satul Curte ti;

ZONA SPA II VERZI, SPORT I AGREMENT

- amenajare Parc în Curte ti, aproximativ 15,07 ha.
- amenajare Parc în Or eni-Vale, aproximativ 4 ha.
- se propune amenajarea zonelor verzi existente, plant ri pentru stabilizarea
terenului, îmbog irea acestora cu dot ri de agrement, locuri de joac pentru
copii.
Zona de spa ii verzi, amenajate i neamenajate, sport, agrement, protec ie
va deveni de 79,94 ha. (din 52,04 ha existente)
ZONA AFERENT CIRCULA IEI CAROSABILE

Va suferi modific ri calitative în primul rând, prin modernizarea în prima
etap a drumurilor existente i prin realizarea de noi str zi în localit i, mai ales
în zonele de extindere prev zute.
ZONA DE CONSTRUC II AFERENTE LUCR RILOR EDILITAREPUNCTE COLECTARE GUNOI MENAJER
Colectarea de eurilor pe teritoriul comunei CURTE TI se va face conform
Directivei Europene i Strategiei Na ionale de Gestionarea De eurilor i a
Planului na ional gestionare a de eurilor (aprobate prin H.G. nr.1470/2004), care
impun urm toarele m suri:
Dup închiderea i ecologizarea vechiului spa iu de depozitare a de eurilor,
realizat pân la data de 16.07.2009, conform H.G. nr. 349/2005 privind
depozitarea de eurilor, urmeaz respectarea prevederilor ce vizeaz arealul;
Stabilirea i realizarea punctelor de precolectare selectiv a de eurilor pe
teritoriul comunei (în intravilan), cu amplasarea containerelor pe o platform , în
fiecare sat al comunei. Platforma va fi dimensionat corespunz tor num rului i
tipului de containere precum i func ie de opera iunile ce urmeaz s se
desf oare;
Între inerea punctelor de precolectare i transportul de eurilor din aceste puncte
de colectare se va face de c tre societatea specializat care are contract cu
Consiliul Local Curte ti, respectiv SC “PAVRA COM„ SRL Boto ani;
De eurile menajere, din punctele de precolectare, vor fi preluate i duse la
depozitul de de euri din Municipiul Boto ani. Punctele de precolectare a
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de eurilor vor fi amplasate în intravilanele localit ilor apar in toare comunei
Curte ti, num rul acestora fiind dimensionat în func ie de popula ie, capacitatea
recipien ilor folosi i i frecven a prelu rii de eurilor de c tre serviciul de
salubritate (SR 13387 Salubrizarea localit ilor, De euri urbane-Prescrip ii de
proiectare a punctelor pentru precolectare).
În func ie de popula ie, i considerându-se o frecven de ridicare a
de eurilor de 7 zile i o capacitate a eurocontainerelor de 1,10 mc, a fost
calculat num rul de puncte de colectare necesar pentru fiecare localitate. În
aceste puncte de precolectare vor fi amplasate câte un num r de cel mult dou
eurocontainere pe platforme betonate special amenajate, dup cum urmeaz :
Satul Curte ti
Satul M
stirea Doamnei
Satul Agafton
Satul B iceni
Satul Or eni-Vale
Satul Or eni-Deal
Satul Hudum
Zona Leb da

– 2 platforme;
– 3 platforme;
– 2 platforme;
– 2 platforme;
– 2 platforme;
– 3 platforme;
– 1 platform ;
– 2 platforme.

PUNCTELE DE PRECOLECTARE SUNT POZI IONATE PE
PLAN ELE nr. 3. – Reglement ri urbanistice.
Eurocontainerele vor fi amplasate în condi ii salubre, pe platforme betonate
(cu pant de 1%) prev zute cu rigole de drenare a apei pluviale i racordate la
re eaua de ap i canalizare, sau la an ul de colectare a apelor adiacent
drumului, la care s aib acces mijloacele de transport ce asigur preluarea
de eurilor, i situate la o distan de cca. 10 m de cl diri. Se recomand
împrejmuirea platformelor cu gard pentru prevenirea împr tierii de eurilor i
accesului persoanelor neautorizate.
În punctele de precolectare nu este permis pozarea conductelor de
distribu ie a apei i a conductelor de canalizare sau de gaze naturale.
Pentru frac ia biodegradabil (menajere, de euri din gr dini, zootehnice) se
recomand compostarea în gospod rii i utilizarea ca îngr
mânt organic.
De eurile spitalice ti provenind de la dispensarele veterinar i uman
considerate periculoase (infec ioase i în ep toare) fie vor fi transportate în
condi ii de siguran
i incinerate într-un incinerator spitalicesc autorizat, fie
neutralizate termic i depozitate la depozitul zonal în regim de de euri menajere
nepericuloase.
Este necesar a se avea în vedere re inerea unor suprafe e limitrofe în
cazul extinderii cimitirelor, cu respectarea prevederile normativelor cu privire la
zonele de protec ie sanitar (50 m fa de zonele locuite) a cimitirelor.
ZONA DE LOCUIT
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Structura zonei de locuit este stabilit sub influen a unor serii de factori
precum: terenul, regimul de în ime, suprafa a loturilor, densitatea
construc iilor, însorirea i ventilarea natural .
Terenul rezervat construc iilor de locuin e i nu numai, trebuie s
îndeplineasc urm toarele condi ii:
1. S corespund din punct de vedere geotehnic (s aib rezisten de cel
pu in 0,5 kg/cm2);
2. S aib un relief acceptabil. Se pot amplasa cl dirile în orice direc ie,
între 2 – 5% se pot amplasa cu dificult i, în general, în paralel cu curbele de
nivel, între 5 – 8% paralel cu curbele de nivel sau perpendicular pe acestea, cu
adaptarea cl dirilor la relief, adic în trepte; între 8 – 16% cu prevederi speciale;
3. S corespund gradului de seismicitate;
4. S îndeplineasc din punct de vedere igienic urm toarele cerin e: s fie
ferit de riscul surp rii i alunec rii, de pericolul inunda iilor; s fie ferit de
influen a nociv , eliminate de obiectivele economice învecinate; s asigure
condi ii igienice de alimentare cu ap i de îndep rtare a apelor meteorice, a
apelor uzate i reziduurilor solide, precum i de între inere a salubrit ii solului.
Regimul de în ime, suprafa a loturilor i densitatea construc iilor la ha
difer de la zon la zon în func ie de mai mul i factori.
ZONA INSTITU II I SERVICII
În general, dot rile social-culturale sunt s fie grupate în zonele centrale
ale localit ilor.
Dintre cele apte localit i ale comunei, numai Curte ti are un centru civic
mai închegat.
Din analiza situa iei existente, rezult c în localit ile comunei sunt
necesare o serie de dot ri noi, concomitent cu repara ii capitale la cele
existente.
Se propun urm toarele dot ri:
- finalizarea Sediului nou al Prim riei;
- modernizarea sediului Postei din comun ;
- centru prelucrare i industrializare lapte;
- extindere i reabilitare c min cultural sat Curte ti;
- sal de sport sat Curte ti;
- reabilitare i modernizare gr dini B iceni;
- înfiin are spa ii comerciale în zona central a satelor;
- centru colectare i prelucrare fructe de p dure;
3.8. M SURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE
3.8.1.M suri în zonele cu alunec ri active i poten iale
Dup cum s-a ar tat în capitolele 2.8 - 2.10, în comuna Curte ti, suprafe ele
afectate de alunec ri active i poten iale de teren reprezint o pondere medie.
În aceste zone se vor realiza obligatoriu împ duriri i consolid ri de terenuri.
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-pe suprafa a din UTR-ul 6 Parc i agrement din localitatea Curte ti;
-pe suprafa a din UTR-ul 41 Parc i joac copii din localitatea Or eni-Vale;
-pe o suprafa de aproximativ 87 ha în vecin
ile (extravilan) localit ilor
Curte ti, M
stirea Doamnei, Agafton i Hudum, în trupuri izolate, pozi ionate
conform Plan ei 3.1-Reglement ri;
-pe o suprafa de aproximativ 94 ha, în vecin
ile (extravilan) localit ilor
Or eni-Deal, Or eni-Vale, B iceni, în trupuri izolate, pozi ionate conform
Plan ei 3.3 –Reglement ri;
-pe o suprafa de aproximativ 18 ha în vecin
ile (extravilan) Zonelor
Leb da, în trupuri izolate, pozi ionate conform Plan ei 3.2 -Reglement ri.
Aceste zone sunt preluate din “Studiul zonelor de risc”, urm rindu-se
îmbun
irea în timp a respectivelor terenuri i a celor învecinate.
3.8.2. M suri contra inunda iilor
Dup cum s-a ar tat în prima parte (situa ia existent ), în comuna Curte ti,
în ultima perioad nu au avut loc inunda ii.
Totu i, se eviden iaz zone cu exces de umiditate, marcate pe Plan a 2.1,
Plan a 2.2 i pe Plan a nr. 2.3.
ÎN ACESTE ZONE SE VA PERMITE AUTORIZAREA PENTRU
CONSTRUIRE NUMAI DUP ELABORAREA UNUI STUDIU GEOTEHNIC I
DUP OB INEREA UNUI AVIZ DE LA GOSPOD RIREA APELOR ROMÂNE.
O prim m sur care trebuie luat este punerea sub interdic ie de
construire a zonelor afectate, pân la eliminarea cauzelor care produc inunda ii
i lucr ri de amenajare în bazinul de recep ie i albie.
Lucr rile în bazine au rolul de a mic ora eroziunile pe versan i prin
împ duriri, planta ii i diferite alte procedee de fixare a solului. Se vor lua o serie
de m suri de protec ie a terenului contra inunda iilor prin:
1. Îndiguiri – construc ii de diguri de ap rare;
2. Ridicarea cotelor suprafe ei terenului – umpluturi de p mânt;
3. Eliminarea efectelor viiturilor – reglarea debitelor râurilor, cre terea
albiilor, ap ri de maluri, realizarea unor canale de deriva ie.
Alt grup important de lucr ri care se preteaz pe apele din comuna
Curte ti este cea de amenajare a cursurilor de ap . Din aceast categorie se
disting lucr rile:
1. Regularizarea cursurilor de ap
Prin aceasta se realizeaz o îmbun
ire a scurgerii în albie, prin lucr ri
de regularizare în curentul liber care urm re te strângerea râului într-o alie mic
cu un traseu i o sec iune de scurgere cât mai regulat , urm rindu-se cât mai
aproape linia malurilor i a talvegului vechi.
Prin aceste lucr ri se ob ine: regularizarea debitului lichid, regularizarea i
în general reducerea debitului solid, regularizarea albiei i fixarea acesteia i,
eventual, regularizarea scurgerii ghe urilor. Pentru acest gen de lucr ri se vor
folosi numai materiale locale.
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Din punctul de vedere al amplas rii lor, lucr rile de regularizare se împart
în:
1.1. Lucr ri executate în albie (epiuri, diguri longitudinale de dirijare, praguri
de fund, construc ii monolite).
Epiurile sunt construc ii transversale având unul din capete încastrate în
mal. Se folosesc pentru calibrarea albiei în vederea realiz rii sec iunii
regularizate, refacerea i protec ia malurilor surpate, îndep rtarea bancurilor,
dirijarea curentului, etc.
Digurile longitudinale de dirijare constituie sisteme închise de ap rare care
contureaz traseul regularizat în mod continuu i sunt amplasate în interiorul
albiei mijlocii. Aceste diguri pot fi construite din piatr sau nuiele.
Pragurile de fund servesc la stabilizarea profilului longitudinal al albiei unui
râu i pot opri afuierile de adâncime. Ele sunt specifice regulariz rii pentru apele
mici, construindu-se pe întreaga l ime a albiei. Pe râurile de munte cu caracter
toren ial, care au i un debit important, pragurile de fund se construiesc mai
înalte cu scop de mic orare a pantei de scurgere i formarea de mici c deri
locale.
1.2.Lucr ri executate pe maluri (ap ri i consolid ri de maluri, îndiguiri).
Ap rile de maluri au ca scop protec ia i consolidarea taluzelor împotriva
afluierilor i pot fi de tip u or cu caracter provizoriu sau masive cu caracter
permanent.
Pentru aceste lucr ri pot fi utilizate: fascinele i lemnul, anrocamente,
moloane, pl ci de beton, cleionaje, garduri de nuiele, pereuri de piatr sau
beton, etc.
Digurile sunt construc ii de p mânt destinate s apere de inunda ii
terenurile situate sub nivelul apelor m rii.
În încheierea capitolului ne vom referi la recomand ri practice privind
îndep rtarea umezelii din construc iile care au fost inundate.
surile pe care le vom recomanda au eficacitate mare asupra
construc iilor care înaintea inunda iilor nu prezentau fenomene de igrasie i o
eficacitate doar temporar pentru construc iile care anterior inunda iilor erau
umezite, adic aveau igrasie.
Umezirea cl dirilor pe toate fe ele laterale în urma inunda ilor se
deosebe te de cazul curent când igrasia se produce prin p trunderea apei prin
ascensiune capilar din pânza freatic subteran interceptat de funda iile
cl dirilor.
Construc iile de lemn supuse umezirii prin inundare iar apoi unui regim de
uscare sunt expuse atacului ciupercilor xilofige, recomandându-se dezinfectarea
prin vopsire sau stropirea cu solu ii fungicide.
3.8.3. M suri de protec ie contra umezelii
Se recomand utilizarea urm toarelor solu ii u or accesibile:
- solu ie de sulfat de cupru în ap (piatr vân ) în concentra ie de 2%;
- solu ie de pentaclorfenolat de sodiu în ap , în concentra ie de 1%;
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Vopsirea sau stropirea se face de 2-3 ori.
Uscarea cl dirilor de c mid se va face prin una din metodele
urm toare:
- uscarea cl dirilor prin ventilare;
- uscarea zid riilor prin înc lzire;
- uscarea cl dirilor prin electrodrenare activ ;
- uscarea cl dirilor prin electrodrenare pasiv ;
Cea mai sigur metod pentru m rirea durabilit ii lemnului este cea de
impregnare superficial sau profund cu substan e antiseptice (fungicide) cum
ar fi:
- substan e antiseptice solubile în ap (clorura de mercur, clorura de zinc,
sulfat de cupru, fluorura de sodiu, fluorosilicat de sodiu), deriva i organici
solubili în ap (fenoli, crezoli, hidroxitolnoli, dinitrofenolat de sodiu), substan e
antiseptice mixte (80-90% fluorur de sodiu + 10-20% deriva i organici
solubili în ap );
- deriva i organici insolubili în ap (gudronul de huil , uleiul de creuzet, eiul,
gudronul de lemn);
- substan e antiseptice gazoase (anhidrida sulfuroas , aldehida formic ,
cloropicrina);
- paste antiseptice fabricate pe baz de fluorur de sodiu sau fluorosilicat.
Tratarea lemnului cu antiseptice se poate face prin:
- metoda prin p trundere prin osmoz , prin imersiune, prin impregnare sub
presiune;
- metoda prin acoperire cu paste antiseptice.
3.8.4. M suri de protec ie contra incendiilor
I- Amplasarea în judet
Localit ile Comunei Curte ti sunt amplasate în sud-estul jude ului
Boto ani, la distan a medie de 10 km de municipiul Boto ani.
Comuna nu are Serviciu Public de Pompieri Civili de categoria a II-a, care
au în dotare numai utilaje mobile de tip motopomp .
În conformitate cu Legea 307/2006, Consiliul Local al com. Curte ti
înfiin eaz , la propunerea Primarului, Serviciul voluntar de urgen ,
desemneaza eful serviciului voluntar de urgenta cu Avizul
INSPECTORATULUI PENTRU SITUA II DE URGEN .
Mai asigur i realizarea sistemelor de anun are, alarmare în caz de
incendiu (sirena la C minul Cultural i clopotele bisericilor), alimentarea
cu ap a rezervoarelor de incendiu existente i marcate pe plan ele nr. 3- 4
cu simbolul R i.
A fost elaborat harta localit ii la scara 1: 5000 i la scar redus pentru
modul de lucru operativ, pe care sunt marcate:
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- vecin
i
- intravilanul localit ilor componente ale comunei
- drumurile na ionale, jude ene i comunale
- apele care str bat comuna
S-au delimitat i amplasat rampele de alimentare P.S.I: în apropierea
surselor de ap pentru fiecare localitate în parte.
II. Caracteristici constructive:
Construc iile comunei se încadreaz în gradul ”V”de rezisten la foc
(jum tate din construc ii fiind din paiant - lemn) i cu gradul”IV”de rezisten la
foc.
A. La aprobarea autoriza iilor de construire se va avea în vedere ca i
construc iile independente i grup rile sau comas rile de construc ii s se
amplaseze astfel încât s nu permit propagarea incendiilor pe o perioad
normat sau în cazul pr bu irii s nu afecteze obiectele învecinate,
respectându-se distan ele minime de siguran .
B. Pentru construc iile gradul IV-V de rezisten la foc, trebuie prev zute
distan e de siguran de 15 m conform tabel 2.2.2./P/118-99.
C. Pentru limitarea propag rii fumului i focului în construc ii se realizeaz
pentru Sc= 800 - 1400 mp conf. 3.2.4.(P.118-99) compartimente de incendiu iar
în interiorul acestor compartimente se recomand prevederea elementelor de
separare la foc.
D. M suri constructive prin spoirea suprafe elor cu lapte de var sau
suspensii groase de argil sau silicat, tencuirea pe rabitz cu mortar de ipsos,
executarea de zid rii de protec ie în jurul stâlpilor, placarea u ilor cu tabl de
el, vopsirea cu substan e ignifuge (silicat de sodiu, vopsele cu r ini sintetice
cu con inut de azot.
E. M suri chimice prin impregnarea pieselor de lemn înainte de punerea în
oper cu diferite substan e ignifuge (s ruri de amoniu, sulfat de amoniu, clorur
de amoniu, s ruri de sodiu i potasiu, borax, etc).
F. în substan ele ignifuge se introduc i diferite substan e antiseptice
(fungicide) de obicei fluorur de sodiu pentru a se asigura concomitent
rezisten a lemnului atât la foc cât i la umezeal .
III. Num r de locuitori a comunei, pe sate previzionat pentru anul 2015:
Localit i componente
Curte ti
Or eni-Deal
Or eni-Vale
iceni
stirea Doamnei
Agafton
Hudum
Zona Leb da

Proiec ie 2015
860
1050
735
915
625
245
146
250

IV. Institu ii i agenti economici de interes local
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Se va forma la nivelul comunei Curte ti, conform art. 13 lit. h din Legea
307/2006, o comisie de ap rare, serviciul public de pompieri civili care va avea
în vedere:
- planul de interven ie elaborat pentru fiecare localitate: Curte ti,
Or eni-Deal, Or eni-Vale, B iceni, Hudum, M
stirea Doamnei, Agafton.
- protec ia fondului forestier
- colaborarea cu organele silvice
- m suri pe timp de secet
VI. C i de acces
- Pentru asigurarea condi iilor de acces, interven ie i salvare în caz de
incendiu la construc ii i instala ii se prev d c i de circula ie (drumuri) necesare
func ional sau fâ ii libere de teren corespunz tor amenajate pentru accesul
utilajelor i autospecialelor de interven ie a pompierilor.
- Nu este obligatorie asigurarea unor circula ii carosabile (drumuri) la
cabane, refugii turistice, anexe gospod re ti precum i la construc ii încadrate în
categoria de importan ”D" (importan redus ).
- Pentru toate categoriile de construc ii i amenaj ri se vor asigura accese
pentru interven ii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru
trafic greu
- în cazul construc iilor ce formeaz cur i interioare, asigurarea accesului
vehiculelor de pompieri se va face prin grinzi cu o l ime minim de 3,00m i o
în ime de 3,5 m.
- Accesele i pasajele carosabile nu trebuie s fie obstructionate prin
mobilier urban i trebuie s fie p strate libere în permanen .
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3.9. DEZVOLTAREA ECHIP RII EDILITARE
3.9.1. Alimentarea cu ap i canalizare
a. - Gospod rirea apelor
În comuna Curte ti, o dat cu sistematizarea acesteia se va regulariza i
cursul pârâurilor, prin corectarea albiilor i amenajarea malurilor.
b. - Alimentarea cu ap
Pentru a asigura un trai civilizat f
stres i pentru a feri popula ia de
eventuale îmboln viri hidrice se impune în primul rând extinderea sistemului
centralizat de alimentare cu ap care s asigure debitul de ap necesar la
consumatorii din localit ile componente ale comunei Curte ti.
Prima gospodarie de ap se propune a se executa în localitatea
Curte ti, de aici urmând a se alimenta cu ap , prin intermediul re elelor de
distribu ie, localit ile Curte ti i B iceni.
Rezervorul de înmagazinare se va situa la cota cea mai înalt -209,80 m,
pentru a distribui apa gravita ional, în cele 2 localit i.
A doua gospodarie de ap se propune a se executa în localitatea
Or eni-Deal, pentru a alimenta cu ap localit ile Or eni-Deal i Or eniVale.
Rezervorul de înmagazinare se va situa la cota cea mai înalt – 207,30 m,
pentru a distribui apa gravita ional, în cele 2 localit i.
A treia gospodarie de ap se propune a se executa în localitatea
stirea Doamnei, de aici urmând a se alimenta cu ap localit ile
stirea Doamnei i Agafton.
Rezervorul de înmagazinare se va situa la cota cea mai înalt - 238,80 m ,
pentru a distribui apa gravita ional în cele 2 localit i.
Debitul de ap necesar pentru consumul popula iei i animalelor, aferent
fiec rei gospod rii, pentru sp lat str zile i sp lat pie e, precum i pentru
asigurarea stingerii incendiilor posibile, este conform notelor de calcul anexate.
Q max / zi defalcat pe localit ile componente:
- localit ile Curte ti i B iceni
= 565,02 mc/zi
- localit ile Or eni-Deal i Or eni-Vale = 539,83 mc/zi
- localit ile M
stirea Doamnei i Agafton = 385,03 mc/zi
Calculul debitelor s-a f cut în varianta maximal de dezvoltare a popula iei,
corespunz toare etapei anului 2030, în ipoteza c toat popula ia comunei va
consuma apa potabil doar din sistemul centralizat de alimentare cu ap .
Alimentarea cu ap potabil pentru localit ile componente ale comunei
Curte ti urmeaz a fi stabilit în urma studiilor de specialitate, solu ia
corespunz toare fiind aleas în func ie de studiile hidrologice i de resursele
materiale disponibile.
Pentru alimentarea cu ap a localit ilor Curtesti i B iceni s-a propus
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extinderea conductei de distributie din municipiul Boto ani, strada Bucovina
pana la rezervorul de inmagazinare propus a se executa la cota superioar
209,80 m.
Din rezervorul de înmagazinare vor pleca re elele de distribu ie pentru
localit ile: Curte ti i B iceni.
Re elele de distribu ie a apei potabile vor fi realizate din conducte de
polietilen de înalt densitate (sau alte materiale, folosite în prezent pentru
transportul apei potabile, cu diametre de 110,90,75 mm, amplasate de-a lungul
str zilor principale).
Pe re eaua de distribu ie se vor monta arm turile necesare, în principal
vane i hidran i de incendiu. De asemenea se vor monta apometre pe fiecare
bran ament,pentru înregistrarea consumului de ap pentru fiecare gospod rie.
Pentru alimentarea cu ap a localit ilor Or eni-Deal i Or eni-Vale s-a
propus extinderea conductei de distribu ie din municipiul Boto ani, conduct
aflat în curs de promovare pentru Cartierul Leb da. Ea va ajunge pân la
rezervorul de înmagazinare, propus a se executa la cota superioar 207,30 m.
Din rezervorul de înmagazinare vor pleca re ele de distribu ie pentru
localit ile Or eni-Deal i Or eni-Vale.
Re elele de distribu ie a apei potabile vor fi realizate din conducte de
polietilen de înalt densitate (sau alte materiale folosite în prezent pentru
transportul apei potabile având diametre de 110,90,75 mm, amplasate de-a
lungul str zilor principale).
Pe re eaua de distribu ie se vor monta arm turile necesare, în principal
vane i hidran i de incendiu. De asemenea se vor monta apometre pe fiecare
bran ament,pentru înregistrarea consumului de ap pentru fiecare gospod rie.
Pentru alimentarea cu ap a localit ilor M
stirea Doamnei i Agafton sa propus extinderea conductei de distributie din municipiul Boto ani, de la
gospodarirea de ap din C
ti, pân la rezervorul de înmagazinare
propus a se executa la cota superioar de 238,80 m.
Din rezervorul de înmagazinare vor pleca retele de distribu ie pentru
localit ile M
stirea Doamnei i Agafton.
Re elele de distribu ie a apei potabile vor fi realizate din conducte de
polietilen de înalt densitate (sau alte materiale folosite în prezent pentru
transportul apei potabile, având diametre de 110,90,75 mm, amplasate de-a
lungul str zilor principale).
Pe re eaua de distribu ie se vor monta arm turile necesare, în principal
vane i hidran i de incendiu. De asemenea se vor monta apometre pe fiecare
bran ament,pentru înregistrarea consumului de ap pentru fiecare gospod rie.
Pentru alimentarea cu ap a localit ii Hudum s-a propus extinderea
conductei de distribu ie din municipiul Boto ani, conducta ajuns pân în
prezent la Complexul comercial Dedeman.
Re elele de distribu ie a apei potabile vor fi realizate din conducte de
polietilen de înalt densitate (sau alte materiale folosite în prezent pentru
transportul apei potabile având diametre de 110,90,75 mm, amplasate de-a
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lungul str zilor principale).
Pe re eaua de distribu ie se vor monta arm turile necesare, în principal
vane i hidran i de incendiu. De asemenea se vor monta apometre pe fiecare
bran ament pentru înregistrarea consumului de ap pentru fiecare gospod rie.
Canalizare
Re elele de canalizare vor prelua apele uzate menajere de la toate
gospod riile care vor avea instala ii de alimentare cu ap . Apoi le va dirija spre
sta iile de epurare propuse.
Canalele menajere se vor realiza din tuburi polietilen pentru canalizare,
cu diametre de 250 - 315 mm, amplasate de-a lungul drumurilor principale. În
punctele de schimbare de direc ie a canalelor sau în punctele de intersec ie cu
alte canale sau cu racordurile de la cl diri se vor prevedea c mine de vizitare.
Sta iile de epurare propuse vor cuprinde treapta mecanic i treapta
biologic de epurare (TIP MONOBLOC).
Debitul de ap uzat menajer , preluat de re eaua de canalizare, este,
conform notelor de calcul anexate, de:
- localit ile
- localit ile
- localit ile

Curte ti i B iceni
= 452,01 mc/zi
Or eni-Deal i Or eni-Vale = 431,84 mc/zi
M
stirea Doamnei i Agafton = 308,02 mc/zi

Apele de ploaie se vor scurge prin an urile drumurilor existente sau prin
rigolele drumurilor sistematizate.
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Observa ii finale
Realizarea lucr rilor de alimentare cu ap i canalizare se va face în
conformitate cu proiectele de specialitate, în baza studiilor geologice care s
confirme amplasamentul sta iei de epurare precum i caracteristicile apei
emisarilor pentru stabilirea condi iilor de calitate a apelor epurate deversate.
În localitatea Curtesti se propune o sta ie de epurare pentru 1090
locuitori, amplasat în partea de aval a localit ii, pentru a prelua apele uzate
menajere de la toate locuin ele.
În zona Leb da Rai, se propune o sta ie de epurare pentru 2000
locuitori din localitatea B iceni i zona Leb da Rai i o parte din localitatea
Or eni-Deal, sta ie amplasat în apropierea pârâului Dresleuca, pârâu ce va
prelua apele epurate din aceast sta ie.
În localitatea Or eni-Vale se propune o sta ie de epurare pentru2135
locuitori, amplasat în partea de aval a localit ii, pentru a prelua apele uzate
menajere de la toate locuin ele din Or eni-Vale i par ial Or eni-Deal.
În localitatea Hudum se propune o sta ie de epurare pentru 1050
locuitori amplasat în partea de aval a localit ii, pentru a prelua apele uzate
menajere de la toate locuin ele din localit ile Manastirea Doamnei i Hudum.
În localitatea Agafton se propune o statie de epurare pentru 585 locuitori
amplasat în partea de aval a localit ii, pentru a prelua apele uzate menajere
de la toate locuin ele.
Documenta ia elaborat va fi în conformitate cu avizele ob inute de la
toate forurile competente:
- S.C. NOVAAPA SERV S.A. Boto ani;
- Agen ia de Protec ia Mediului;
- Direc ia de s
tate public ;
- Inspectoratul pentru situa ii de urgen N. Iorga Boto ani;
- E-ON ENERGIE România S. A.
Proiectarea, execu ia i exploatarea lucr rilor de alimentare cu ap i
canalizare se vor face în baza normativelor i STAS-urilor în vigoare din care
men ion m pe cele mai importante:
- STAS 1343/1- Alimentare cu ap . Determinarea cantit ilor de ap pentru
fiecare localitate;
- STAS 13421 - Apa potabil ;
- Decret 1059 - Privind protec ia sanitar a surselor de ap i a construc iilor
purt toare de ap ;
- STAS 8591 - Amplasarea re elelor în subteran în centre populate.
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NOTE DE CALCUL
1.Calculul debitului de ap necesar pentru consumul popula iei
Localit ile Or eni-Deal i Or eni-Vale
1.Popula ia 2.135–locuitori
nr. = 2.135 locuitori în varianta maximal de dezvoltare a localit ilor
corespunz toare etapei 2030
Se consider c 80% din popula ie va avea asigurat alimentarea cu ap în
sistem centralizat.
N calcul = 2.135 x 0,8 = 1708 locuitori
din care:
60% vor fi dota i cu instala ii interioare
N1 = 0,6 x 1.708 = 1024 locuitori
20% vor fi dota i cu ci mele în curte
N2 = 0,2 x 1.708= 342 locuitori
20% vor fi dota i cu ci mele pe strad
N3 = 0,2 x 1.708= 342 locuitori
2.Calculul debitelor de ap necesare
2.1.Consumuri specifice
Conform STAS 1343/1/91 se vor lua în calcul urm toarele consumuri
specifice i coeficien ii de varia ie zilnic corespunz tori.
Pentru consumatori de tipul N1 cu instala ii interioare se ia:
N1 1.024 qs1 = 295 l/om/zi
K zi = 1,15
N2
342 qs2 = 110 l/om/zi
K zi = 1,20
N3
342 qs3 = 65 l/om/zi K zi = 1,30
2.2.Necesarul de ap la surs Qmax zi va fi:
Q max zi = (N1x qs1 x K1zi + N2 x qs2 x K2zi + N3x qs3 x K3zi) x Ks x Kp în
care:
K1zi, K2zi, K3zi = coeficient de varia ie zilnic a consumului
Ks = 1,02 coeficient care ine seama de pierderile la sursa de alimentare
Kp = 1,10 coeficient care ine seama de pierderile din sistem
Q max zi = (1.024 x 295 x 1,15 + 342 x 110 x 1,2 + 342 x 65 x 1,3 x
1,02 x1,1
x 1.000 = 472,85 mc/zi = 19,70 mc/h = 5,47 l/sec

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – COMUNA CURTE TI – JUD. BOTO ANI

MEMORIUL GENERAL DE URBANISM

2.3. Debitul de ap necesar pentru stingerea unui eventual incendiu.
Q2 = Q inc = Q inc.ext. + Q inc.int.

Q inc. ext. = 1 inc. x 5 l/s x

Q inc.int.

3orex 3600s
1000
= 54 mc/zi

10 min x 60 sec
1000
= 2 inc x 2,5 l/s x
=

3 mc/zi

Q2 = 54 + 3 = 57 mc/zi
Rezerva de ap necesar este corespunz toare debitului calculat de
57mc/zi.
2.4. Debitul de ap necesar pentru stropit str zi i sp lat pie e.
Q3 = 5%
Q public =

0,05
(1024x 85 x 1,15 + 342 x 30 x 1,2 + 342 x 25 x 1,3) =
1000

= 6,17 mc/zi = 0,25 mc/h = 0,06 l/s
2.5. Debitul de ap necesar pentru stropit spa ii verzi.
Q4 =

10mp / locx 2135 x 25litri
= 3,81 mc/zi x 0,15 mc/h = 0,04 l/s
14 zilex1000

2.6. Debitul total necesar la surs .
Qmax zi = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = 472,85 + 57 + 6,17 + 3,81 =
= 539,83 mc/zi =22,49 mc/h = 6,24 l/s

3 Debitul de ap uzat
6,24l/s x 0,8 = 4,99 l/s
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NOTE DE CALCUL
1.Calculul debitului de ap necesar pentru consumul popula iei
Localit ile Curte ti i B iceni
1.Popula ia 2.245 – locuitori
nr. = 2.245 locuitori în varianta maximal de dezvoltare a localit ilor
corespunz toare etapei 2.030
Se consider c 80% din popula ie va avea asigurat alimentarea cu ap în
sistem centralizat.
N calcul = 2.245 x 0,8 = 1.796 locuitori
din care:
60% vor fi dota i cu instala ii interioare
N1 = 0,6 x 1.796 = 1.078 locuitori
20% vor fi dota i cu ci mele în curte
N2 = 0,2 x 1.796= 359 locuitori
20% vor fi dota i cu ci mele pe strad
N3 = 0,2 x 1.796= 359 locuitori
2.Calculul debitelor de ap necesare
2.1.Consumuri specifice
Conform STAS 1343/1/91 se vor lua în calcul urm toarele consumuri
specifice i coeficien ii de varia ie zilnic corespunz tori.
Pentru consumatori de tipul N1 cu instala ii interioare se ia:
N1 1.078 qs1 = 295 l/om/zi
K zi = 1,15
N2
359 qs2 = 110 l/om/zi
K zi = 1,20
N3
359 qs3 = 65 l/om/zi
K zi = 1,30
2.2.Necesarul de ap la surs Qmax zi va fi:
Q max zi = (N1x q s1 x K1zi + N 2 x q s2 x K2zi + N3x q s3 x K3zi) x Ks x Kp în
care:
K1zi, K2zi, K3zi = coeficient de varia ie zilnic a consumului
Ks = 1,02 coeficient care ine seama de pierderile la sursa de alimentare
Kp = 1,10 coeficient care ine seama de pierderile din sistem
Q max zi = (1.078 x 295 x 1,15 + 359 x 110 x 1,2 + 359 x 65 x 1,3 x
1,02 x1,1
x 1.000 = 497,53 mc/zi = 20,73 mc/h = 5,75 l/sec

2.4. Debitul de ap necesar pentru stingerea unui eventual incendiu.
Q2 = Q inc = Q inc.ext. + Q inc.int.
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Q inc. ext. = 1 inc. x 5 l/s x

Q inc.int.

3orex 3600s
1000
= 54 mc/zi

10 min x 60 sec
1000
= 2 inc x 2,5 l/s x
=

3 mc/zi

Q2 = 54 + 3 = 57 mc/zi
Rezerva de ap necesar este corespunz toare debitului calculat de
57mc/zi.
2.4. Debitul de ap necesar pentru stropit str zi i sp lat pie e.
Q3 = 5%
Q public =

0,05
(1078 x 85 x 1,15 + 359 x 30 x 1,2 + 359 x 25 x 1,3) =
1000

= 6,49 mc/zi = 0,27 mc/h = 0,07 l/s
2.5. Debitul de ap necesar pentru stropit spa ii verzi.
Q4 =

10mp / locx 2245 x 25litri
= 4,00 mc/zi x 0,16 mc/h = 0,04 l/s
14 zilex1000

2.6. Debitul total necesar la surs .
Qmax zi = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = 497,53+ 57 + 6,49 + 4,00 =
= 565,02 mc/zi =23,54 mc/h = 6,53 l/s
3 Debitul de ap uzat
6,53 l/s x 0,8 = 5,22 l/s
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NOTE DE CALCUL
1.Calculul debitului de ap necesar pentru consumul popula iei
Localit ile Agafton i M
stirea Doamnei
1. Popula ia 1.450 – locuitori
nr. = 1.450 locuitori în varianta maximal de dezvoltare a localit ilor
corespunz toare etapei 2030
Se consider c 80% din popula ie va avea asigurat alimentarea cu ap în
sistem centralizat.
N calcul = 1.450 x 0,8 = 1160 locuitori
din care:
60% vor fi dota i cu instala ii interioare
N1 = 0,6 x 1.160= 696 locuitori
20% vor fi dota i cu ci mele în curte
N2 = 0,2 x 1.160= 232 locuitori
20% vor fi dota i cu ci mele pe strad
N3 = 0,2 x 1.160 = 232 locuitori
2.Calculul debitelor de ap necesare
2.1.Consumuri specifice
Conform STAS 1343/1/91 se vor lua în calcul urm toarele consumuri
specifice i coeficien ii de varia ie zilnic corespunz tori.
Pentru consumatori de tipul N1 cu instala ii interioare se ia:
N1 696 qs1 = 295 l/om/zi
K zi = 1,15
N2 232 qs2 = 110 l/om/zi
K zi = 1,20
N3 232 qs3 = 65 l/om/zi
K zi = 1,30
2.2.Necesarul de ap la surs Qmax zi va fi:
Q max/zi=(N1x qs1 x K1zi + N 2 x qs2 x K2zi + N3x qs3 x K3zi) x Ks x Kp în care:
K1zi, K2zi, K3zi = coeficient de varia ie zilnic a consumului
Ks = 1,02 coeficient care ine seama de pierderile la sursa de alimentare
Kp = 1,10 coeficient care ine seama de pierderile din sistem
Q max zi = (696 x 295 x 1,15 + 232 x 110 x 1,2 + 232 x 65 x 1,3 x
1,02 x1,1
x 1.000 = 321,28 mc/zi = 13,38 mc/h = 3,71 l/sec

2.5. Debitul de ap necesar pentru stingerea unui eventual incendiu.
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Q2 = Q inc = Q inc.ext. + Q inc.int.

Q inc. ext. = 1 inc. x 5 l/s x

Q inc.int.

3orex 3600s
1000
=

10 min x 60 sec
1000
= 2 inc x 2,5 l/s x
=

54 mc/zi

3 mc/zi

Q2 = 54 + 3 = 57 mc/zi
Rezerva de ap necesar este corespunz toare debitului calculat de
57mc/zi.
2.4. Debitul de ap necesar pentru stropit str zi i sp lat pie e.
Q3 = 5%
Q public =
=

0,05
(696x 85 x 1,15 + 232x 30 x 1,2 + 232 x 25 x 1,3) =
1000

4,20 mc/zi = 0,17 mc/h = 0,04 l/s

2.5. Debitul de ap necesar pentru stropit spa ii verzi.
Q4 =

10mp / locx1450 x 25litri
= 2,58 mc/zi x 0,10 mc/h = 0,02 l/s
14 zilex1000

2.6. Debitul total necesar la surs .
Qmax zi = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = 321,25 + 57 + 4,20 + 2,58 =
= 385,03 mc/zi =16,04 mc/h = 4,45 l/s
3 Debitul de ap uzat
4,45/s x 0,8 = 3,56 l/s
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NOTE DE CALCUL
1.Calculul debitului de ap necesar pentru consumul popula iei
LOCALITATEA HUDUM
1. Popula ia 190 – locuitori
nr. = 190 locuitori în varianta maximal de dezvoltare a localit ilor
corespunz toare etapei 2030
Se consider c 80% din popula ie va avea asigurat alimentarea cu
ap în sistem centralizat.
N calcul = 190 x 0,8 = 152 locuitori
din care:
-60% vor fi dota i cu instala ii interioare
N1 = 0,6 x 152= 92 locuitori
-20% vor fi dota i cu ci mele în curte
N2 = 0,2 x 152= 30 locuitori
-20% vor fi dota i cu ci mele pe strad
N3 = 0,2 x 152 = 30 locuitori
2.Calculul debitelor de ap necesare
2.1.Consumuri specifice
Conform STAS 1343/1/91 se vor lua în calcul urm toarele consumuri
specifice i coeficien ii de varia ie zilnic corespunz tori.
Pentru consumatori de tipul N1 cu instala ii interioare se ia:
N1 92 qs1 = 295l/om/zi
K zi = 1,15
N2 30 qs2 = 110 l/om/zi
K zi = 1,20
N3 30 qs3 = 65 l/om/zi
K zi = 1,30
2.2.Necesarul de ap la surs Qmax zi va fi:
Q max zi = (N1x q s1 x K1zi + N 2 x q s2 x K2zi + N3x q s3 x K3zi) x Ks x Kp în
care:
K1zi , K2zi, K3zi = coeficient de varia ie zilnic a consumului
Ks = 1,02 coeficient care ine seama de pierderile la sursa de alimentare
Kp = 1,10 coeficient care ine seama de pierderile din sistem
Q max zi = (92x 295 x 1,15 + 30 x 110 x 1,2 + 30 x 65 x 1,3 x
1,02 x1,1
x 1.000 = 42,30 mc/zi = 1,76 mc/h = 0,48 l/sec
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2.6. Debitul de ap necesar pentru stingerea unui eventual incendiu.
Q2 = Q inc = Q inc.ext. + Q inc.int.

Q inc. ext. = 1 inc. x 5 l/s x

Q inc.int.

3orex 3600s
1000
=

10 min x 60 sec
1000
= 2 inc x 2,5 l/s x
=

54 mc/zi

3 mc/zi

Q2 = 54 + 3 = 57 mc/zi
Rezerva de ap necesar este corespunz toare debitului calculat de
57mc/zi.
2.4. Debitul de ap necesar pentru stropit str zi i sp lat pie e.
Q3 = 5%
Q public =
=

0,05
(92x 85 x 1,15 + 30x 30 x 1,2 + 30 x 25 x 1,3) =
1000

0,55 mc/zi = 0,02 mc/h = 0,001 l/s

2.5. Debitul de ap necesar pentru stropit spa ii verzi.
Q4 =

10mp / locx190 x 25litri
= 0,33 mc/zi x 0,01 mc/h = 0,001 l/s
14 zilex1000

2.6. Debitul total necesar la surs .
Qmax zi = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = 42,30 + 57 + 0,550 + 0,33 =
= 100,18 mc/zi =4,17 mc/h = 1,15 l/s
3 Debitul de ap uzat
1,15 /s x 0,8 = 0,92 l/s
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3.9.2. Alimentarea cu gaze naturale
Scopul introducerii gazelor naturale în comuna Curte ti este cre terea calit ii
vie ii i gradului de confort, atât în gospod riile individuale cât i la agen ii
economici.
De asemenea, se vizeaz reducerea considerabil a cheltuielilor de
aprovizionare cu combustibil solid, având în vedere c în aceast comun nu
exist zona forestier cu exploatare silvic sistematic .
Pentru alimentarea cu gaze naturale a localit ilor comunei Curtesti (Curte ti,
Agafton, B iceni, Hudum, Manastirea Doamnei, Oraseni Deal, Oraseni Vale) se
propun a se realiza urmatoarele dot ri tehnice:
- 3 racorduri de înalt presiune, din conducta de transport Hârl u-Boto ani,
realizate din conduct OL, Dn 80 mm in lungimi de 0,05 – 0,18 km ;
- 3 sta ii de reglare- m surare predare pentru comuna Curtesti, cu Qi = 5000
mcN/h, respectiv 3000 mcN/h, amplasate astfel:
- o statie SRM 1 cu Q = 5000 mcN/h pentru localitatile Curte ti i B iceni,
amplasat între Curtesti i B iceni;
- o statie SRM 2 cu Q = 3000 mcN/h pentru localitatile Manastirea Doamnei,
Agafton i Hudum, amplasata langa Manastirea Doamnei;
- o statie SRM 3 cu Q = 5000 mcN/h pentru localitatile Or eni-Deal i Or eniVale, amplasata langa Or eni-Deal;
- sistem de distribu ie realizat din conducte PE 100 SDR11,
Dn 63mm÷168mm i amplasate pe domeniul public
Realizarea acestor lucr ri se va efectua în urma elabor rii i aprob rii unui
„Studiu tehnico–economic privind înfiin artea distribu iei de gaze naturale în
comuna Curte ti.”
Traseele re elelor de distribu ie, racordurilor de inalta presiune, SRM, vor fi
pe cât posibil rectilinii, marcate prin inscrip ii sau prin aplicarea de pl cu e
indicatoare pe construc ii i stâlpii din vecin tate.
La stabilirea traseelor se va da prioritate siguran ei de func ionare fa de
estetic .
În localitate, conductele subterane de distribu ie se vor monta numai pe
domeniul public inând cont de urm toarea ordine de preferin :
- zone verzi
- trotuar
- alei pietonale
- carosabil
folosindu-se traseele mai pu in aglomerate în instala ii subterane existente.
Pentru situa iile de excep ie, cum ar fi c i de acces private, solu iile de
alimentare se stabilesc de operator cu acceptul scris al proprietarilor acestora.
Se evit terenurile cu nivel ridicat al apelor subterane i ternurile cu ac iuni
puternic corozive.
Pentru cazuri deosebite, în care este posibil evitarea amplas rii în
terenurile men ionate, se prev d m suri de protec ie în conformitate cu
NTPEE/2008 i legisla ia în vigoare.
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Conductele, fitingurile i arm turile din polietilen precum i cele din o el cu
protec ie exterioar anticoroziv se monteaz îngropate direct în p mânt,
adâncimea minim de montaj fiind de 0,9m, de la generatoarea superioar . În
cazul în care adâncimea de montaj a conductelor nu poate fi respectat , este
necesar s se prevad m suri de protejare a conductei care s evite
deteriorarea acesteia, cu ajutorul operatorului licen iat de distribu ie.
Por iunile de tronsoane rectilinii de conducte care nu pot fi îngropate se vor
monta suprateran i în cazul conductelor din PE vor fi protejate în tuburi din o el
i marcate cu pl cu e indicatoare montate pe repere fixe.
Se va evita montarea conductelor din PE în vecin tatea unor conducte care
au pe suprafa temperaturi mai mari de 300C, sau care transport uleiuri
minerale, benzine sau alte materiale inflamabile. Dac nu se pot evita aceste
vecin
i, distan a minim admis pe orizontal între pere ii exteriori ai celor
dou conducte este de 0,8 m.
Pentru conductele din polietilen r sufl torile se monteaz în zone
construite, aglomerate cu diverse instala ii subterane, pe re elele de distribu ie,
respectiv pe instala iile exterioare subterane astfel :
- la distan e cuprinse între 150 i 300 m cel pu in o r sufl toare între dou
diafragme impermeabile realizate din teren compact (de preferat argila) care
întrerup drenajul gazelor naturale acumulate;
- la capete tuburilor de protec ie;
- la ramifica ii de conducte i schimb ri de direc ie;
- la ie irea capetelor de bran ament din p mânt;
- alte situa ii deosebite.
Diafragmele impermeabile se pozi ioneaz la distan e de maximum 150 m
între ele i se înconjur conducta pe o grosime de cel pu in 50 cm, continuânduse pe vertical pân la nivelul solului.
Se evit montarea a dou conducte subterane de gaze naturale pe trasee
paralele la distan sub 1,5 x (D1 +D2) unde D1 i D2 reprezint diametrele
exterioare ale conductelor respective, dar nu mai mic de 0,5 m.
Întotdeauna conducta de presiune mai mic se pozeaz spre cl dire.
Este interzis montarea conductelor de gaze naturale indiferent de modul de
pozare, în urm toarele cazuri :
- terenuri susceptibile la tas ri, alunec ri, erod ri, etc;
- sub construc ii de orice categorie;
- tunele i galerii;
- canale de orice categorie având comunica ie direct cu cl diri;
- la nivel inferior funda iei cl dirilor învecinate, la distan e sub 2,0 m;
- sub linii de tramvai sau cale ferat , paralel cu acestea la o distan mai mic
decât cea de minim 20,0 m;
Intersec ia traseelor conductelor de gaze naturale cu traseele altor
instala ii subterane sau aeriene se face cu avizul unit ilor de in toare i se
realizeaz astfel:
- perpendicular pe axul instala iei sau lucr rii traversate;
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- la cel pu in 200 mm deasupra celorlalte instala ii pentru distan e mai mici de
200 mm la traversarea utilit ilor se prev d tuburi de protec ie adecvate.
Traversarea c ilor ferate, cursurilor de ap se face subteran sau aerian, în
func ie de condi iile locale, impuse prin avizele administratorilor acestor
utilit i. Aceste travers ri se prev d cu robinete de sec ionare, care s
permit scoaterea din func iune a conductei de gaze naturale :
- în ambele p i ale travers rii, pentru re elele inelare;
- înainte de traversare, pentru re elele ramificate;
Toate travers rile se fac în conformitate cu prevederile STAS 9312.
Sta iile de reglare – m surare (predare i de sector) se vor monta în
construc ii proprii (din zid rie sau cofret metalic) i se vor amplasa la limitele de
proprietate ale fiec rei localit i.
Dimensionarea i echiparea sta iilor se va face inând seama de parametrii
de curgere (debit, presiune, temperatur ), domeniul de varia ie a acestora,
precum i de calitatea gazelor naturale.
Sta iile sunt un ansamblu de aparate, arm turi i accesorii care au rolul de a
filtra – regla – m sura gazele naturale din fiecare localitate, utilizate în uz casnic
i industrial – dup caz, la prepararea hranei, înc lzirii i a proceselor
tehnologice.
Dimensionarea componentelor sta iilor se va face dup urm torii parametri:
- presiunea de intrare în SRM1,p = 40 bar
- presiunea de intrare din SRM2,p= 40 bar
- presiunea de intrare în SRM3,p = 40 bar
- presiunile de iesire din statii - P2 = 2 bar
- debitele pentru cele trei sta ii sunt :
- Q max Curte ti
= 5.000 mcN/h
- Q max. Manastirea Doamnei = 3.000 mcN/h
- Q max Ora eni-Deal
= 5.000 mcN/h
Configura ia de baz a sta iilor va fi:
- instala ia de filtrare (filtre cu fine ea de 10- 800 µm);
- instala ia de reglare (regulatoare cu ac ionare direct sau indirect );
- elemente de siguran (supape de blocare la subpresiune i
suprapresiune, supape de desc rcare);
- instala ie de m surare (contoare cu pistoane rotative sau contoare cu
turbin i conector PTZ);
- aparate indicatoare (manometre, termometre, prize de presiune);
- manometre diferen iale;
- elemente de automatizare i teletransmisie;
- cofret metalic, cl dire;
- separatoare;
- odorizator cu fitil;
- arm turi.
De asemeni, sta iile vor fi prev zute cu priz i centur de împ mântare
(impedant sub 4 ) la care se racordeaz p ile metalice ale fiec rui element
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din sta ie cuprins între dou flan e. Protec ia împotriva desc rc rilor electrice,
pentru sta ii se va realiza în conformitate cu Normativul I.20.
Protec ia construc iei sta iilor împotriva accesului persoanelor str ine, se va
realiza prin împrejmuire.
Lucr ri prioritare:
- înfiin area sistemului de distribu ie gaze naturale în localit ile comunei
CURTESTI (Curtesti, Manastirea Doamnei, Agafton, Hudum, B iceni,
Or eni-Deal, Or eni-Vale)
- racordarea construc iilor din comuna Curte ti la re eaua de gaze naturale
propus .
3.9.3. Alimentarea cu c ldur
În prezent, locuitorii localit ilor comunei Curte ti folosesc pentru înc lzire
combustibil solid (lemne, de euri agricole, etc), combustibil lichid sau utilizeaz
echipamente electrice de înc lzire.
Se recomand ca alimentarea cu c ldur a locuin elor i a cl dirilor cu
caracter socio - cultural din localit ile comunei Curtesti s se realizeze cu
centrale termice proprii sau cu sobe din teracot ce vor func iona cu gaze
naturale, prin realiz ri de bran amente proprii la conducta de distribu ie propus .
3.9.4. Alimentarea cu energie electric
Datorit cre terii num rului de locuin e, de obiective social – administrative,
economice i comerciale, se poate aprecia o cre tere a consumului de energie
electric la nivelul comunei.
Pentru alimentarea cu energie electric a noilor consumatori, se propun
extinderi de re ele de joas tensiune LEA-0,4 KV i se vor avea în vedere
urm toarele criterii:
- alimentare cu energie electric trebuie s corespund nivelurilor de
exigen impuse de normativele tehnice în vigoare;
- toate re elele principale vor fi trifazate;
- deriva iile vor putea fi numai în mod excep ional mono sau bifazate;
- alimentarea re elei de iluminat particular i utiliz ri casnice se recomand
a se face prin 2-4 plec ri, iar cea a re elei de iluminat public prin 1-3
plec ri;
- posturile de transformare vor fi aeriene, montate pe stâlpi, acestea se vor
amplasa la distan e aproximativ egale, cât i în centrul de greutate al
consumatorilor i în apropierea consumatorilor importan i;
- se va reabilita iluminatul public;
- pentru iluminatul public se vor considera înc rc ri uniform distribuite;
- valorile nivelelor de iluminare sunt în func ie de categoria c ilor de
circula ie, drumuri comunale, s te ti;
- calculul sec iunii conductorului de nul se va face combinat pentru
circuitele de iluminat public, iluminat particular i utiliz ri casnice, în
situa iile când func ioneaz cu conductorul de nul comun.
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Solu ia de racordare la re eaua electric se va stabili de c tre proiectan ii de
specialitate, conform prescrip iilor în vigoare PE 132 i PE 136.
Lucr ri prioritare
- Bran area la re eaua electric a construc iilor neelectrificate i a noilor
construc ii;
- Electrificarea zonelor deficitare i cre terea gradului de siguran în
exploatare;
- Refacerea traseelor degradate i înlocuirea stâlpilor de lemn cu cei de
beton;
- Extinderea re elei de joas tensiune în zonele de extindere a
intravilanului;
- Inlocuirea posturilor de transformare defecte;
3.9.5. Reteaua de telefonie
În comuna Curtesti este necesar dezvoltarea re elei telefonice, care s
rezolve cererile de instalare de noi posturi telefonice neonorate pân în prezent,
precum i eventualele noi solicit ri, ca urmare a extinderii intravilanului.
Conform STAS 832, m surile ce se impun la proiectare i apoi la
între inerea instala iilor de telecomunica ii sunt :
- liniile telefonice vor avea circuite transpuse;
- cea mai mare distan între dou transpuneri ale unui circuit, trebuie s
nu dep easc 1,6 km;
- se vor instala cabluri cu fibr optic .
Ca o m sur special , înlocuirea instala iilor existente se va face numai
atunci când nu se g se te o solu ie judicioas de protec ie în condi iile de
exploatere existente.
Aceast m sur nu se refer la solu ii prin care reorient rile de leg turi,
comas rile de linii, scurt rile de traseu conduc la desfiin area de pe terenurile
de construc ii sau agricole a unor linii aeriene cu lungime total mai mare
decât a cablurilor pe care le înlocuiesc.
Solu ia abandon rii cablurilor interurbane existente se poate admite numai
în cazuri excep ionale i se aplic numai cu avizul ministerelor interesate.
Lucr ri prioritare
- cre terea gradului de siguran
i stabilitate în func ionarea instala iilor
telefonice;
- onorarea cererilor de noi posturi telefonice
Re eaua de cablu de recep ie a posturilor TV
La re eaua de cablu TV existent se vor face extinderi de posturi în
func ie de cererile individuale i de extinderea intravilanului.
3.9.6. GOSPOD RIA COMUNAL
Serviciul public de salubritate
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Colectarea de eurilor pe teritoriul comunei Curte ti se va face conform
Directivei Europene i Strategiei Na ionale de Gestionarea De eurilor i a
Planului na ional gestionare a de eurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004),
care impun urm toarele m suri:
Închiderea i ecologizarea spa iilor actuale de depozitare a de eurilor
pân la data de 16.07.2009, conform H.G. nr. 349/2005 privind
depozitarea de eurilor.
Stabilirea i realizarea punctelor de precolectare selectiv a
de eurilor pe teritoriul comunei (în intravilan), cu amplasarea
containerelor pe o platform , în fiecare sat al comunei. Platforma va fi
dimensionat corespunz tor num rului i tipului de containere precum
i func ie de opera iunile ce urmeaz s se desf oare (sortare
manual sau mecanizat , valorificare de euri, etc.).
Între inerea punctelor de precolectare i transportul de eurilor din
aceste puncte de colectare se va face de c tre societ i specializate în
colaborare cu Consiliul Local.
De eurile menajere, din punctele de precolectare, vor fi preluate i
duse la depozitul de gunoi din Boto ani. Punctele de precolectare a
de eurilor vor fi amplasate în intravilanele localit ilor apar in toare
comunei Curte ti, num rul acestora fiind dimensionat în func ie de
popula ie, capacitatea recipien ilor folosi i i frecven a prelu rii
de eurilor de c tre serviciul de salubritate (SR 13387 Salubrizarea
localit ilor, De euri urbane-Prescrip ii de proiectare a punctelor pentru
precolectare).
În func ie de popula ie, i considerându-se o frecven de ridicare a
de eurilor de 7 zile i o capacitate a eurocontainerelor de 1,10 mc, a fost
calculat num rul de puncte de colectare necesar pentru fiecare localitate. Pe
acestea vor fi amplasate un num r de maxim 2 containere, unul de
biodegradabil i eventual un container PET post consum-plastic general pe
platforme betonate special amenajate, dup cum urmeaz :
Satul Curte ti
2 platforme;
Zona Leb da
2 platforme;
stirea Doamnei
3 platforme;
Satul Agafton
2 platforme;
Satul B iceni
2 platforme;
Satul Or eni-Deal
3 platforme;
Satul Or eni-Vale
2 platforme;
Satul Hudum
1 platform .
Eurocontainerele vor fi amplasate CONFORM REPREZENT RII din Plan a
3.(1,2,3) Reglement ri urbanistice, în condi ii salubre, pe platforme betonate (cu
pant de 1%) prev zute cu rigole de drenare a apei pluviale i racordate la
re eaua de ap i canalizare, sau la an ul de colectare a apelor adiacent
drumului, la care s aib acces mijloacele de transport ce asigur preluarea
de eurilor, i situate la o distan de cca. 10 m de cl diri. Se recomand
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împrejmuirea platformelor cu gard pentru prevenirea împr tierii de eurilor i
accesului persoanelor neautorizate.
În punctele de precolectare nu este permis pozarea conductelor de
distribu ie a apei i a conductelor de canalizare sau de gaze naturale.
De eurile vor fi precolectate selectiv, pe patru frac ii: sticl , plastic, hârtie i
carton, i de euri generale. Capacele containerelor vor fi adaptate fiec rui tip de
de eu i vor fi colorate diferit pentru a facilita selectarea.
Pentru frac ia biodegradabil (menajere, de euri din gr dini, zootehnice)
se recomand compostarea în gospod rii i utilizarea ca îngr
mânt organic
De eurile spitalice ti provenind de la dispensarele veterinar i uman
considerate periculoase (infec ioase i în ep toare) fie vor fi transportate în
condi ii de siguran
i incinerate într-un incinerator spitalicesc autorizat, fie
neutralizate termic i depozitate la depozitul zonal în regim de de euri
menajere nepericuloase.
Este necesar a se avea în vedere re inerea unor suprafe e limitrofe în
cazul extinderii cimitirelor, cu respectarea prevederile normativelor cu privire
la zonele de protec ie sanitar (50 m fa de zonele locuite) a cimitirelor.
3.10. PROTEC IA MEDIULUI
În vederea asigur rii unui mediu echilibrat i stabil se propun o serie de
obiective i m suri necesare pentru rezolvarea problemelor de mediu i a
aspectelor negative pe care acestea le genereaz . În acest sens se propun
urm toarele m suri pentru eliminarea i prevenirea polu rii la nivelul aerului,
apelor i solului:
Protec ia aerului
Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluan ilor, ale c ror
efecte se resimt de la nivel local pân la nivel global asupra tuturor elementelor
biotice i abiotice.
Pentru îmbun
irea calit ii aerului în comuna Curte ti se propun
urm toarele m suri:
- Înlocuirea treptat a combustibililor poluan i (c rbune, produse petroliere)
cu gaze naturale;
- Realizarea de spa ii verzi de protec ie între zonele de locuit i unit ile
economice, care s absoarb noxele în l ime de 10 m, precum i spa ii verzi de
aliniament în lungul arterelor importante, în l ime minim de 5 m;
- Conform art. 62 din Ordonan a de urgen nr. 195 din 22 decembrie 2005
privind protec ia mediului, de in torii, cu orice titlu, de terenuri sunt obliga i s
între in perdelele i aliniamentele de protec ie, spa iile verzi i parcurile pentru
îmbun
irea capacit ii de regenerare a atmosferei, protec ia fonic i eolian ;
- Amplasarea dot rilor care produc mirosuri dezagreabile (platforme pentru
depozitarea de eurilor menajere, platforme pentru depozitarea i fermentarea
dejec iilor de la sectoarele zootehnice, cimitirele etc.) la minim 50 m de
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locuin e i func iunile complementare i prevederea de planta ii de pomi, în
perimetrul acestora, cu o l ime minim de 10 m.
Protec ia apei
Protec ia apelor de suprafa
i subterane i a ecosistemelor acvatice are
ca obiect men inerea i îmbun
irea calit ii i productivit ii biologice ale
acestora, în scopul evit rii unor efecte negative asupra mediului, s
ii
umane i bunurilor materiale.
Fiind un factor de mediu fundamental, apa confer posibilit i de utilizare
pentru orice fel de necesit i. Supravegherea calit ii apelor are ca scop
protec ia împotriva efectelor nocive ale polu rii i implic dou etape:
cunoa terea calit ii i m suri de protec ie a acesteia. Aceasta include
monitorizarea apelor de suprafa , a precipita iilor i a apelor subterane.
Ca m suri, sunt necesare:
- Înfiin area aliment rii cu ap potabil a localit ilor din surse
corespunz toare, asigurarea potabilit ii prin instituirea zonelor de protec ie
sanitar a fântânilor, asigurarea acestora cu capace i ghizduri înalte de 70 -100
cm, respectarea distan elor sanitare între acestea i eventualele surse de
contaminare (closete, microferme de animale);
- Înfiin area unui sistem de canalizare – se pot accesa Fondurile
Structurale i Fondul de Coeziune;
- Realizarea i func ionarea la capacitate maxim i exploatarea
corespunz toare a celor 5 sta ii de epurare a apelor uzate;
- Instituirea zonelor de protec ie ale apelor de suprafa , interzicerea
oric ror devers ri necontrolate de ape uzate, reziduuri i depuneri de de euri în
cursurile de ap i pe malurile acestora; o aten ie deosebit este necesar a se
acorda obiectivelor economice care prezint riscuri de poluare (accidente
ecologice).
Protec ia solului
Solul este un factor de mediu fundamental ce trebuie protejat cu aceea i
aten ie ca aerul i apa. Este un mediu divers, dar fragil, care este îns factorul
principal al asigur rii hranei oamenilor, animalelor i plantelor. Un centimetru în
grosime de sol se realizeaz în zeci i chiar sute de ani, dar de pierdut îl putem
pierde într-un an, datorit vânturilor, precipita iilor, defri rii p durilor sau folosirii
nera ionale a unor substan e chimice.
Conform art. 65 din Ordonan a de urgen nr. 195 din 22 decembrie 2005
privind protec ia mediului, este obligatorie pentru to i de in torii, cu titlu sau f
titlu, protec ia solului, a subsolului i a ecosistemelor terestre, prin m suri
adecvate de gospod rire, conservare, organizare i amenajare a teritoriului.
Este necesar separarea de eurilor menajere de cele industriale sau din
produc ie, deoarece conform legisla iei în vigoare responsabilitatea pentru
activit ile de gestionare a de eurilor revine generatorilor acestora în
conformitate cu principiul ”poluatorul pl te te ” sau dup caz, produc torilor în
conformitate cu principiul ”responsabilitatea produc torului”. Organizarea
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activit ilor de colectare, transport i eliminare a de eurilor este una dintre
obliga iile administra iilor publice locale.
Colectarea de eurilor menajere se va face selectiv în recipiente speciale,
amplasate în punctele de colectare a de eurilor. De aici vor fi preluate printr-un
serviciu de salubritate centralizat i transportate c tre o sta ie de transfer a
jude ului (statia de transfer Boto ani). De la aceast sta ie de transfer, de eurile
vor fi transportate i procesate la depozitul ecologic de de euri a judetului
(Conform Planului Na ional de Gestionare a De eurilor elaborat de Ministerul
Mediului i Gospod ririi Apelor respectând O.G. 78/2000 privind regimul
de eurilor).
Este necesar combaterea proceselor de eroziune i a alunec rilor de
teren prin lucr ri de consolidare, inclusiv prin men inerea i extinderea
planta iilor de protec ie, antierozionale, evitarea construc iilor i mi
ri de
mânt din zonele cu alunec ri, i combaterea zonelor cu exces de umiditate,
prin desec ri locale.
Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor respecta condi iile de fundare
din studiile geotehnice i se va acorda o aten ie deosebit sistematiz rii
verticale.
Lucr rile de prelucrare a solului se vor efectua corespunz tor,
interzicându-se ar turile din deal în vale, i prevenindu-se antrenarea stratului
fertil în timpul ploilor i colmatarea albiilor.
Pentru protejarea solurilor de pe versan ii cu pante accentuate sunt
necesare captarea i drenarea izvoarelor de versant, precum i înfiin area
de planta ii forestiere, cu arbori mari consumatori de ap (salcâm),
plantarea de livezi, vii, benzi înierbate i teras ri.
Sistematizarea vertical a terenului se va realiza astfel încât scurgerea
apelor meteorice de pe acoperi uri i de pe terenul amenajat s se fac c tre un
sistem centralizat de canalizare – an uri de scurgere a apelor pluviale de-a
lungul drumurilor – f
s se afecteze propriet ile învecinate.
Utilizarea fertilizan ilor agricoli se recomand a se face în doze optime,
prin asigurarea unor agrotehnici adecvate i ecologice, inclusiv prin combaterea
biologic a d un torilor.
În ceea ce prive te zonele propuse pentru refacere peisagistic , acestea
se refer în principal la terenurile neproductive reprezentate prin alunec ri,
eroziuni toren iale active, terenuri ocupate cu depuneri de de euri. Acestea vor
trebui recuperate prin crearea de peisaje forestiere, prin revenirea la peisajul
ini ial, sau prin amenaj ri de agrement. Remedierea cauzelor polu rii trebuie
efectuat în ordinea priorit ilor definite prin politica comunei, în paralel cu
aplicarea de m suri administrative ferme.
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3.11. REGLEMENT RI URBANISTICE
Solu ia general de organizare i dezvoltare:
Solu ia de urbanism prevede organizarea i dezvoltarea localit ilor
comunei Curte ti.
În vederea stabilirii regulilor generale de construire, teritoriul intravilan al
satelor a fost împ it în Unit i Teritoriale de Referin (UTR). UTR-ul se
define te ca o reprezentare conven ional a unui teritoriu având o func iune
predominant sau/ i omogenitate func ional , pentru care se pot stabili reguli de
construire general valabile.
UTR-ul este delimitat prin limite fizice, existente în teren (str zi, limite de
proprietate, ape).
Având în vedere limitele reduse ale localit ilor rurale i faptul c
func iunea de locuire este cea dominant , num rul de UTR-uri este redus.
Reprezentarea grafic a reglement rilor se face în plan a ”Reglement ri”
care de ine i elemente de echipare a teritoriului – existent i propus. Detalieri
ale reglement rilor se fac în R.L.U.- Regulamentul Local de Urbanism, parte
component a documenta iei PUG.
3.11.1 Destina ia terenurilor - zonele func ionale.
Cea mai mare parte a terenurilor din intravilan vor continua s fie suportul
principal pentru asigurarea produselor agricole necesare consumului în
gospod rii i valorificare pe pia a municipiului Boto ani sau în industria
alimentar local .
Zona de dot ri socio-culturale este constituit din obiectivele existente
care satisfac necesit ile localit ii i care sunt situate în zona de locuit. Datorit
dispunerii acestora se poate conta pe o zon central .
Zona de unit i industriale i agricole se va dezvolta pe amplasamentul
actual al obiectivelor existente. Obiectivele de industrie mic compatibile cu
celelalte zone func ionale vor putea fi amplasate i în cadrul acestora (în
principal în zona de locuin e). Orice nou activitate de natur productiv va fi
analizat pe baza unui studiu de impact, în principal urm rindu-se reducerea la
minim a efectelor asupra mediului.
Se dore te semnalizarea peisajelor i monumentelor, redarea lor mai
lizibibi în patrimoniul natural sau cultural, în special pentru turi tii str ini i
încurajarea circula iei în aceast zon ; protec ia zonei prin educarea popula iei.
3.11.2. Organizarea c ilor de comunica ie
Trama actual satisface accesele, dar este necesar îmbun
irea ei
calitativ , prin aplicarea de tratamente de între inere specifice, îmbr
min i
asfaltice sau pavarea definitiv .
Principalele c i de comunica ie vor r mâne Drumurile Na ionale 28 B
Boto ani-Ia i i DN 29 Boto ani-Suceava, care trec prin partea de nord i de est
a comunei, drumul jude ean DJ 208C, care trece prin localitatea Or eni-Deal
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spre Vorona-Pa cani, drumul jude ean DJ 207N, care trece prin localitatea
Curte ti, spre B iceni, Or eni-Deal Criste ti i drumurile comunale.
Analizând situa ia existent se fac urm toarele propuneri:
Modernizarea DJ 207N, Km 0+900 pân la km 13+900, împreun cu
CJ Boto ani;
Reabilitarea DC 65A-500 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 528-650 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 122-650 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 372-390 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 398-200 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 290-800 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 208-540 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 246-320 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 212-442 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 126-670 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 170-650 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 398-330 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 359-600 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 65-150 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 378- 65 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 662-2.500m;
Reabilitarea i modernizarea DS 380-825 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 46-985 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 130-825 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 79-730 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 167-508 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 24-470 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 396-530 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 24-470 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 396-530 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 258-517 m;
Reabilitarea i modernizarea DS 280-178 m;
3.11.3. Destina ia terenurilor, zonele func ionale rezultate
Suprafa a total a comunei Curte ti este de 5.783 ha.
Structura fondului funciar va suferi o modificare, în sensul c terenurile
intravilane vor cre te ca întindere, sporind astfel toate categoriile de zone
func ionale urbane: cur i construc ii, circula ie, spa ii verzi amenajate, institu ii i
servicii, teren agricol intravilan.
În general, scad ca pondere, cu ni te valori destul de reduse totu i,
terenurile agricole i terenurile libere.
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Terenurile neproductive (în general terenurile identificate ca prezentând
riscuri naturale) sunt propuse la recuperare, prin îmbun
iri funciare,
regulariz ri de albii, împ duriri, depoluare.
Deoarece localit ile comunei Curte ti sunt situate în imediata apropiere a
municipiului Boto ani, este firesc s creasc zonele de locuire. Se propune
cre terea consistent a acestor zone, de la 149,50 ha cât este în prezent la
218,00 ha. Aceast cre tere se bazeaz pe o resurs extrem de scump ,
terenul agricol, care, la momentul actualiz rii PUG Curte ti, adic anul 2009,
pare complet disponibil i inepuizabil .
Zona institu iilor publice i a serviciilor publice are o cre tere mic
spre medie, de 7.1 ha, pornind de la 45,65 ha pentru a ajunge la 52,75 ha.
Zona de servicii si institutii publice creste in fiecare localitate, prin
investitiile ce urmeaz a fi f cute:
Sediu nou Dispensar uman - în loc. Curte ti;
Sediu nou Gr dini - în loc. Curte ti;
Sal de Sport - în loc. Curte ti;
Sediu Gr dini în Zona Leb da;
Amenajare Pia agro-alimentar în Zona Leb da;
Sediu nou Cabinet medical – Or eni-Deal;
Sediu nou After-School în loc. Or eni-Vale;
Amenajare Pia agro-alimentar în loc. B iceni;
Amenajare Târg-obor, în loc. Or eni-Deal;
Amenajare Depozit de lemne, în loc. Or eni-Deal;
Realizarea unei platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd în
loc. Or eni-Deal;
Realizarea unei platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd în
loc. B iceni;
Realizarea unei platforme comunale de depozitare a mort ciunilor în loc.
Or eni-Deal;
Zona unit ilor industriale i a depozitelor nu sufer o modificare
major , doar o cre tere timid , de 1 ha, i aceea pornind de la modesta
suprafa de 5,87 ha pentru a ajunge la 6,87 ha. Explica ia este simpl : nu au
fost exprimate cereri, nu sunt identificate necesit i pentru o astfel de folosire a
terenului.
Zona pentru c i de comunica ii i transporturi are o cre tere medie, de
la 81,90 ha la 107,70 ha, ad ugându-se 25,8 ha de noi suprafe e de drumuri, c i
de transport care s deserveasc zonele de locuire nou delimitate.
Deoarece standardul de locuire în aceste noi zone este ridicat, drumurile
noi ce se vor construi vor avea profilul unui Drum Comunal, cu:
- ampriza drumului
13,50 m÷15,00 m
- platforma drumului
7,00 m
- platforma carosabil
5,00 m
- acostamente
2 x 1,00 m
- an uri trapezoidale din p mânt înierbat sau beton.
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Din totalul de 3.887 ha teren agricol, 485,33 ha se vor afla în perimetrul
intravilanului localit ilor.
Din totalul teritoriului administrativ, 21,44 % din teren se afl în intravilan.
A rezultat, în configura ia intravilanelor propuse, ponderea urm toarelor
zone func ionale:
ZONE
PROPUS
FUNC IONALE
Suprafa a Suprafa a
(%)
(ha)
Zona locuin e de toate
218,00
17,58
tipurile
Zona unit i industriale i
6,87
0,55
depozite
Zona unit i agro36,34
2,93
zootehnice
Zona institu ii publice i
4,25
52,75
servicii
Zona c i rutiere
din care:
107,70
8,69
DN
6,53
0,53
DJ
46,22
3,73
DC+DS
54,95
4,43
Zona spa ii verzi
79,94
6,45
amenajate/neamenajate,
sport, agrement, protec ie
Zona construc ii tehnico8,71
0,70
edilitare
Zona gospod riei
4,09
0,33
comunale i cimitire
Zona destina ie special
0,00
0,00
Zona terenuri libere
201,02
16,21
Zona terenuri agricole
485,33
39,14
Luciu de ap
6,50
0,52
Zona p duri
0,61
0,05
Zona terenuri
32,04
2,58
neproductive
TOTAL INTRAVILAN
1.239,90
100,00
3.11.4. Zone protejate
Comuna Curte ti de ine zone înscrise în Repertoriul Arheologic Na ional
care se vor men ine intacte, conform listei prezentat în cadrul analizei Situa iei
existente, paragraful 2.3. RELA IILE ÎN TERITORIU, Sec iunea III B – Zone
construite protejate, precum i în paragraful 2.5.5. Educa ia i cultura, Sistemul
de educa ie, Monumentele arheologice din comuna Curte ti.
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3.11.5. Zone cu interdic ii de construire-temporare i definitive
3.11.5.1.Interdic ii temporare
În comuna Curte ti se propun urm toarele tipuri de zone cu interdic ie
temporar de construire:
- suprafe e de teren în zonele cu exces de umiditate;
- suprafe e de teren în zonele cu alunec ri având Km-ul între 51 – 65;
- zonele care necesit o sistematizare ale localit ilor.
Se va putea concesiona i construi în aceste zone numai dup ce se vor
întocmi Planuri Urbanistice Zonale i se vor aproba conform legisla iei în
vigoare.
Aceste zone se supun interdic iei temporare de construire pân la
eliminarea cauzelor care produc excesele de umiditate sau inunda iile.
Se propune promovarea de c tre Consiliul local a unor proiecte privind
controlul debitelor apelor, construc ia de diguri, consolid ri de versan i,
amenaj ri, planta ii de protec ie i consolid ri de teren.
Interdic iile de construire î i vor pierde valabilitatea în momentul elimin rii
legale a cauzelor ce au determinat instituirea lor.
3.11.5.2.Interdic ii definitive
În comuna Curte ti se propun zone cu interdic ie definitiv de construire, iar
suprafe ele sunt marcate în Plan ele 3.(1,2,3) –Reglement ri urbanistice;
Interdic ii definitive de construire la culoare tehnice i zone de protec ie cu
regim sever:
zona re elei de tensiune – 20 kV – 12m;
zona de protec ie a cimitirului – 50m;
zona de protec ie a cursurilor de ap - 30m;
zona de protec ie a surselor de ap – 50m;
zona de protec ie a sta iilor de pompare – 10m;
zona de protec ie a sta iilor de clorinare i a rezervoarelor– 20m;
zona de protectie ferm de taurine 200m;
zon de protec ie la diguri: - spre cursul de ap
10m;
- spre interiorul incintei 4m;
zon de protec ie la Sta ia de epurare 300m;
3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC
O dat cu determinarea pe teren a dot rilor social culturale i servicii, au
fost identificate i tipurile de proprietate asupra terenurilor din intravilan:
- terenuri proprietate public ;
- terenuri proprietate privat a statului;
- terenuri proprietate privat a persoanelor fizice i juridice.
Predomin terenurile proprietate privat a persoanelor fizice i juridice.
Aceste terenuri se reg sesc pe Plan ele ” Proprietatea asupra terenurilor”.
Din punctele de vedere al interesului i al utilizatorilor terenurilor, acestea
pot fi de interes na ional, jude ean sau local.
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Circula ia juridic a terenurilor între de in torii lor legali, în vederea realiz rii
noilor obiective de utilitate public , se va face atunci când vor exista fondurile
necesare i documenta iile urbanistice aprobate.
Pentru obiectivele din M

stirea Doamnei, Curte ti, Agafton, Hudum
CAT. DE INTERES

DOMENII

Na .

INSTITU II PUBLICE I SERVICII
Finalizare Sediu nou Prim rie - în loc. Curte ti;
Sediu nou Dispensar uman - în loc. Curte ti;
Repara ii capitale coli în loc. Curte ti, Agafton, M.
Doamnei;
Repara ii capitale la Gradini ele M
stirea Doamnei,
Agafton;
Sediu nou Gr dini - în loc. Curte ti;
Reabilitare C min cultural - în loc. Curte ti;
Construire Sal de Sport - în loc. Curte ti;
Amenajare spa ii verzi – parc în loc. Curte ti;

INFRASTRUCTURA MAJORA
Construire magistral transport gaze naturale Hârl uBoto ani
Extindere re ea alimentare energie electric la
locuin ele noi;
Realizarea sistemului de iluminat ornamental i
ornamental festiv în comuna Curte ti;
Modernizarea i extinderea sistemului de iluminat
public local în comuna Curte ti;

Local

X
X
X

DIMENSIUNI
Supraf
ata - ha

Lungimea

1,1
0,8

Prioritate

PFM

X

-

X

1,00
1,1
2,3
5,4

X
X
X

GOSPODARIE COMUNALA
Sta ie de epurare secundar – pentru loc. Curte ti,
iceni;
Sta ie de epurare – pentru loc. Agafton;
Sta ie de epurare – pentru loc. Hudum, M
stirea
Doamnei;
Platforme precolectare de euri Curte ti – 2;
Platforme precolectare de euri M
stirea Doamnei– 3;
Platforme precolectare de euri Agafton – 2;
Platforme precolectare de euri Hudum – 1;
Platform depozit de euri mortalit i Curte ti;
I DE COMUNICA IE
Localitatea Curte ti- Reabilitare i modernizare DS 46985m, DS 130;
Localitatea Agafton - Reabilitare i modernizare DS
79-730m, DS 167;
Localitatea M
stirea Doamnei DS 24 -470m, DS
396 -530m, DS 258 -517m, DS 280;
Reabilitare DC 65A km 0,06 + 0,50;
Modernizare DJ 207N, Boto ani-Curte ti-Criste ti;
Reabilitare i modernizare DN 29;
Costruire i reabilitare poduri i pode e;
Realizare pist pentru bicicli ti, de la vechiul traseu
DN 29 pân la Leb da- zona de agrement;
Realizarea de trotuare, alei pietonale – în localit ile
Curte ti, M
stirea Doamnei, Hudum, Agafton;

Jude

X

1,3

PM

X

0,8

PM

X

1,1

PM

20 mp
20 mp
20 mp
20 mp
40 mp

PFM
PFM
PFM
PFM
PFM

X
X
X
X
X

X

825 m

PFM

X

508 m

PFM

X

178 m

PFM

X

440 m
3,5 km
2 km
-

PFM
PFM
PFM
PFM

X
X
X
X

2 km
X

X

X

4,4 km

6,2 km
X

3,6 km

X

300 m
1,7 km

PFM

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL – COMUNA CURTE TI – JUD. BOTO ANI

MEMORIUL GENERAL DE URBANISM
Extindere re ea alimentare ap i canalizare-toate
X
3,3 km
PM
satele din acest grup de localit i;
Extindere re ea de telecomunica ii, telefonie fix +
X
2,2 km
PM
internet;
SALVAREA, PROTEJAREA I PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTELOR, ANSAMBLURILOR I
SITURILOR ISTORICE
Restric ie de construire pân la avizare C.Z.M.A.S.I.
X
Salvarea, protejarea i punerea în valoare a parcurilor
21,7
i rezerva iilor naturale, a monumentelor istorice loc.
PM
ha
Agafton;
dure pentru recreere în zona Taberei- loc. Agafton.
X
3,3 ha
PM
SISTEME DE PROTEC IE A MEDIULUI
Împ duriri pe arealele delimitate lâng M
stirea
Doamnei, Curte ti, Agafton ;
Regularizare albie pârâu în localit ile Curte ti,
stirea Doamnei, Hudum, Agafton.
PFM- Prioritate Foarte Mare
PM- Prioritate Mare

X

5,5 ha

PM

X

1,17
ha

PM
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Pentru obiectivele de utilitate public din Zona Leb da
DOMENII
Na .

INSTITU II PUBLICE I SERVICII
Sediu Gr dini în cartier Leb da;
Amenajare Baz sportiv
i agrement în zona Leb daRai;
Amenajare spa iu joac copii în cartier Leb da;
Amenajare Pia agro-alimentar în cartier Leb da.

INFRASTRUCTURA MAJOR
Construire magistral transport gaze naturale–Hârl u–
Boto ani ;
Extindere re ea alimentare energie electric la locuin ele
noi;
Modernizarea i extinderea sistemului de iluminat
public local în cartier Leb da
Realizarea sistemului de iluminat ornamental
i
ornamental festiv în cartier Leb da
Extindere re ea alimentare ap
i canalizare în toate
satele, din sursele de ap Siret i Prut;
Extindere re ea de telecomunica ii, telefonie fix +
internet;
SALVAREA, PROTEJAREA I PUNEREA ÎN VALOARE
A MONUMENTELOR, ANSAMBLURILOR I SITURILOR
ISTORICE
Restric ie de construire pân la avizare C.Z.M.A.S.I.

DIMENSIUNI

Jude

Suprafata Lungimea
ha

X

0,6 ha
5,8 ha

X
X

X
X

0,5 ha
0,5 ha

0,6 ha
50 mp

X

13 km
X

PFM

2,6 km
X
X

3,6 km

X

7,3 km

PM

X

1,5 km
X

PFM

2,2 km
1,76
km

X
X

PM

0,6 km
1,62
km
2,35
km

X
X

PFM
PM

X

SISTEME DE PROTEC IE A MEDIULUI
Împ duriri pe arealele delimitate lâng cartier Leb da.
X
PFM- Prioritate Foarte Mare
PM- Prioritate Mare

Prioritate

Local

X

GOSPODARIE COMUNAL
Sta ie de epurare pentru cartier Leb da;
Platforme precolectare de euri în cartier Leb da – 2.
I DE COMUNICA IE
Reabilitare i modernizare DN 28B, KM 0+900 - 13+900;
Realizare pist pentru bicicli ti, de la vechiul traseu
DN 29 pân la Leb da- zona de agrement;
Costruire i reabilitare str zi în cartier Leb da;
Costruire i reabilitare poduri i pode e;
Realizarea de trotuoare, alei pietonale – în cartier
Leb da.

CAT. DE
INTERES

-

2,6 ha

-

PM
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Pentru obiectivele de utilitate public din Or
iceni

CAT. DE
INTERES

DOMENII
Na .

INSTITU II PUBLICE I SERVICII
Sediu nou Cabinet medical – Or eni-Deal;
Reabilitare i modernizare coal în loc. Or eni-Deal;
Reabilitare i modernizare coal în loc. Or eni-Vale;
Sediu nou After-School în loc. Or eni-Vale;
Reabilitare Gr dini în localitatea B iceni;
Amenajare Baz sportiv i agrement în loc. B iceni;
Amenajare spa iu joac copii, i parc agrement în loc.
Or eni-Vale;
Amenajare Pia agro-alimentar în loc. B iceni;
Amenajare Târg-obor, în loc. Or eni-Deal;
Amenajare Depozit de lemne, în loc. Or eni-Deal;

Jude

Prioritate

Local

X

CAI DE COMUNICATIE
Localitatea Or eni-Deal - Reabilitare i modernizare :
DS 528 -650m, DS 122 -650m, DS 372 -390m, DS 398 200m, DS 290;
Localitatea Or eni-Vale - Reabilitare i modernizare :
DS 208 -540m, DS 246 -320m, DS 212 -442m, DS 126 670m, DS 170 -650m, DS 398 -330m, DS 359 ;
Localitatea B iceni - Reabilitare i modernizare : DS 65 150m,
DS 378 -65m, DS 662 -2500m, DS 380;
Reabilitare DC 56A km 0,06 + 0,50
Modernizare DJ 207N

eni-Vale,

DIMENSIUNI
Suprafata
- ha

X
X

50 mp
0,60 ha
0,70 ha
0,40 ha
2,6 ha

X

960 mp

X
X
X

GOSPODARIE COMUNALA
Sta ie de epurare pentru Or eni-Vale, Or eni-Deal,
iceni;
Platforme precolectare de euri în Or eni-Deal – 3;
Platforme precolectare de euri în Or eni-Vale – 2;
Platforme precolectare de euri în B iceni – 2;
Platform
depozitare dejec ii animaliere în Or eniDeal;
Depozitare temporar mortalit i în Or eni-Deal;

Lungimea

X
X
X

1,2 ha
1,1 ha
1,4 ha

PFM
PFM
PM

X

0,5 ha

PFM

X
X
X

41 mp
28 mp
28 mp

PFM
PFM
PFM

X

12mp

PM

X

100 mp

PFM

X

800 m

PFM

X

600 m

PFM

X

377 m

PFM

X

PFM
11,8
km

X

Costruire i reabilitare poduri i pode e ;
Realizarea de trotuoare, alei pietonale – în localit ile
Or eni-Vale, Or eni-Deal, B iceni;
INFRASTRUCTURA MAJORA
Construire magistral transport gaze naturale–Hârl u–
Boto ani
Extindere re ea alimentare energie electric la locuin ele
noi;
Modernizarea i extinderea sistemului de iluminat
public local în comuna Curte ti
Realizarea sistemului de iluminat ornamental
i
ornamental festiv în comuna Curte ti
Extindere re ea alimentare ap
i canalizare în toate
satele, din sursele Siret i Prut;
Extindere re ea de telecomunica ii, telefonie fix +
internet;

eni-Deal, Or

X

0,62 ha
X

X

PFM
PFM

4,8
km

PM

PFM
X
X

PM
X

X

PFM
X

PM
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SALVAREA, PROTEJAREA I PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTELOR, ANSAMBLURILOR I
SITURILOR ISTORICE
Restric ie de construire pân la avizare C.Z.M.A.S.I.
X
SISTEME DE PROTEC IE A MEDIULUI
Împ duriri pe arealele delimitate din Or
Or eni-Deal, B iceni;
Regularizare albie pârâu: Or eni-Vale, Or
iceni.

eni-Vale,

X

eni-Deal,

PFM- Prioritate Foarte Mare
PM- Prioritate Mare

4. CONCLUZII – M SURI ÎN CONTINUARE

PM
X

PM
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Toate m surile propuse prin reglement rile Planului Urbanistic General
urm resc trei direc ii majore:
ridicarea calit ii vie ii în localit ile comunei Curte ti;
asigurarea protec iei mediului natural i a mediului construit;
identificarea de noi posibilit i de dezvoltare economic ;
Analizând cele prezentate, în corelare cu op iunile administra iei locale i
ale institu iilor teritoriale interesate în dezvoltarea comunei Curte ti, reiese faptul
evolu ia economic a zonei este legat de activitatea agricol i
zootehnic , ca i de activitatea economic a municipiului Boto ani,
deoarece mul i locuitori sunt naveti ti.
Pentru impulsionarea acestor activit i cât i pentru ridicarea nivelului
general de locuire, este necesar modernizarea edilitar (generalizate
alimentarea cu ap i canalizarea, telefonia i modernizarea i între inerea
corespunz toare a re elei stradale existente.
De o deosebit importan pentru salubrizarea localit ilor i a teritoriului
comunei, pentru protejarea mediului, este înfiin area sistemului de precolectare
i preluare în sistem jude ean a reziduurilor menajere din gospod riile popula iei
i ale agen ilor economici.
Modernizarea i completarea fondului construit i edilitar implic eforturi
sus inute i investi ii majore.
Totodat , pentru buna desf urare a vie ii i activit ii în comuna Curte ti
sunt necesare lucr ri de amenajare a cursurilor de ap .
Obiectivele de utilitate public propuse vizeaz cu prioritate:
modernizarea drumurilor jude ene i comunale;
diversificarea i cre terea activit ii economiei locale (inclusiv realizarea
unui depozit de lemne);
realizarea principalelor dot ri social-culturale;
regularizarea albiilor i protec ia mediului;
realizarea unei platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd;
realizarea unei platforme comunale de depozitare a mortalit ilor.
Pentru realizarea obiectivelor de utilitate public , precum i pentru
dezvoltarea social economic a comunei Curte ti, sunt necesare o serie de
studii i documenta ii de urbanism.
Recomand m a se elabora urm toarele studii:
studiu privind evolu ia demografic , în corela ie cu activit ile economice i
sociale din comun ;
studiu privind perspectivele de dezvoltare a agriculturii în zona comunei
Curte ti (ramuri propice, poten iale agricole neexploatate înc , etc.);
studiu privind posibilit ile de dezvoltare a turismului în zona Curte ti –
forme de turism specifice zonei, integrarea activit ii într-un circuit mai larg;
studiu privind zonele cu riscuri naturale, m suri pentru prevenirea
inunda iilor;
studiu privind organizarea i reabilitarea c ilor de comunica ii între toate
localit ile comunei Curte ti, corelat cu organizarea transportului în comun.
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Principalele probleme necesar a fi tratate:
specii de animale adaptabile zonei;
posibilit ile de cercetare agricol ;
posibilit ile de dezvoltare a industriei mici din aceast comun ;
agro-turismul, ca solu ie de dezvoltare turistic ;
planificarea coagul rii produc torilor agricoli individuali în asocia ii;
În concluzie, se vor orienta eforturile asupra:
posibilit ilor de dezvoltare a localit ilor, prin extinderea investi iilor i
dezvoltarea zonelor destinate serviciilor i institu iilor publice, a zonelor de
locuin e individuale i zonelor de spa ii verzi amenajate;
elabor rii în continuare de documenta ii de prefezabilitate pentru amenajarea
cursurilor de ap , de documenta ii de urbanism (Planuri Urbanistice Zonale i
Planuri Urbanistice de Detaliu) precum i studii de specialitate pentru
detalierea Studiului de circula ie i rezolvarea practic a problemelor tehnicoedilitare semnalate prin Planul Urbanistic General.
Definitiv rii situa iei generale a dreptului de proprietate asupra terenurilor, din
punct de vedere al delimit rii domeniului public de cel privat, în condi iile
prev zute de legile în vigoare.
Odat aprobat, Planul Urbanistic General i Regulamentul aferent, cap
valoare juridic , oferind instrumentul de lucru necesar administra iei locale i
diver ilor solicitan i ai autoriza iilor de construire: agen i economici, proiectan i,
alte persoane juridice sau fizice.
Proiectant,
ef Proiect „Actualizare PUG Curte ti”
Arhitect urbanist Monica BACINSCHI
Coordonator urbanism,
Arhitect urbanist Mihai TULBURE
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5. ANEXE (PLANURI, SCHEME, CARTOGRAME, GRAFICE)
Anexa nr.1 – Plan de gestionare a gunoiului de grajd-comuna Curte ti;
Anexa nr.2 – Norme de Igien ;
Anexa nr.3 – Legea Protec iei Mediului 137/1995;
Anexa nr.4 – Disfunc ionalit i. Popula ia i Re eaua de Localit i
Anexa nr.5 – Structuri Demografice;
Anexa nr.6 – Popula ia–Densitatea popula iei în teritoriul agricol i arabil;
Anexa nr.7 – Propuneri Turism;
Anexa nr.8 – Propuneri Re eaua de Localit i;
Anexa nr.9 – Protec ia, Reabilitarea i Conservarea Mediului Natural. Reabilitarea,
ameliorarea i combaterea degrad rilor de teren. Propuneri;
Anexa nr.10 – Elemente de Dezvoltare Poten ial ;
Anexa nr.11 – Propuneri C i de Comunica ie.
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ANEXA Nr. 1

PLAN DE GESTIONARE A GUNOIULUI DE GRAJD
(dejec ii animaliere) la nivelul comunei Curte ti
PROPUNERE
Prezentul PLAN define te m surile i ac iumle necesare unei bune aplic ri a
fertiliz rii i a unei gestiuni integrate a terenurilor agricole, în vederea limit rii scurgerilor de
compu i cu azot la un nivel compatibil cu obiectivele de remediere i de conservare, pentru
parametrul nitra i, al calit ii apelor de suprafa
i ale celor subterane.
Prezentul document con ine în prima parte specifica ii de ordin general, ce
urmeaz a fi adaptate la specificul local i transpuse în Regulamentul local, de c tre fiecare
Administra ie public local în parte.
Mai mult decât atât, fiind vorba despre o Reglementare local , ea va fi adoptat
prin consult ri repetate cu comunitatea local , pân la ob inerea unei forme adecvate
pentru comun . Se va asigura astfel i implicarea cet enilor în Decizia de mediu –
conform Conven iei Aarhus.

CADRUL DE REGLEMENTARE:
Acte normative relevante
Ordin nr. 242 din 26/03/2005 pentru aprobarea organiz rii Sistemului na ional
de monitoring integrat al solului, de supravegherea, controlul i deciziilor de reducere a
aportului de poluan i proveni i din surse agricole, de management al reziduurilor organice
provenite din zootehnie, în zone vulnerabile i poten ial vulnerabile la poluarea cu nitra i,
pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului na ional de monitoring
integrat al solului, de supraveghere, control i decizii.
Ordin 1182 din 22/11/2005 privind aprobarea Codului de bune practici
agricole, pentru protec ia apelor împotriva polu rii cu nitra i din surse agricole - revizuit în
luna noiembrie
HG 964/2000 privind aprobarea Planului de ac iune pentm protec ia apelor
împotriva polu rii cu nitra i din surse agricole
Directiva 91/676/EEC privind Protec ia apelor împotriva polu rii cu nitra i din
surse agricole –transpus
Legea nr. 215/2001, privind administra ia public local , modificat i completat

Responsabilit ile administra iilor locale
pentru implementarea Directivei 91/676/EEC privind Protec ia apelor împotriva
polu rii cu nitra i din surse agricole –transpus
o Realizeaz i administreaz platformele comunale de depozitare a gunoiului de
grajd i coordoneaz realizarea platformelor individuale.
o Înfiin eaz serviciile publice comunale de gospod rire, manipulare i aplicare a
gunoiului de grajd.
o Aplic reglement rile de gospod rire, manipulare i aplicare a gunoiului de
grajd.
o Particip la implementarea Programelor de ac iune i coordoneaz activit ile de
realizare a masurilor cuprinse în aceste planuri, pentru implementarea Directivei
91/676/EEC.
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Responsabilit ile Fermelor i exploata iilor agricole
pentru implementarea Directivei 91/676/EEC privind Protec ia apelor împotriva
polu rii cu nitra i din surse agricole –transpus
o Se conformeaz prevederilor Codului de bune practici agricole i aplic
prevederile Codului de bune practici de management ale fermei.
o Implementeaz programele de ac iune.
o Realizeaz spa iile de depozitare a gunoiului de grajd i a dejec iilor lichide.
o Aplica reglement rile de gospod rire, tratare, manipulare i aplicare a gunoiului
de grajd i a dejec iilor lichide.

1.REGULI GENERALE PRIVIND DEPOZITAREA I
MANAGEMENTUL EFLUEN ILOR I GUNOIULUI DE GRAJD
1.1 Îngr
mintele organice, provenite din exploata Iile agro-zootehnice au o stare
fizic i o compozi ie foarte variat . între producerea lor i momentul aplic rii în sol ca
îngr
mânt, se pot produce pierderi mai mici sau mai mari de nutrien i, în special de azot,
care conduc pe de o parte la diminuarea valorii lor agronomice i pe de alt parte la
poluarea mediului, în special a apelor i aerului.
Este necesar, prin urmare, ca aceste subproduse s fie gestionate de a a
manier , încât aceste pierderi s fie, pe cât posibil, reduse la minim, cu p strarea valorii lor
fertilizante la parametrii ini iali.
1.2 Înc din stadiul de proiectare i construc ie a depozitelor, bazinelor i
incintelor pentru depozitarea îngr
mintelor organice, se va acorda cea mai mare aten ie
prevenirii i protec iei apelor i mediului împotriva polu rii, prin urm toarele m suri:
amplasarea în afara zonelor sensibile i departe de sursele de ap ;
capacitate de stocare suficient ;
construc ie corespunz toare, care s înglobeze toate sistemele de siguran
protec ie;
condi ii de exploatare în siguran , optime i eficiente;
c i corespunz toare de acces;
protec ie împotriva incendiilor;
protec ie împotriva eventualelor scurgeri din hidran i.

i

Dintre aceste m suri, capacitatea de stocare este una dintre cele mai importante,
ea depinzând de:
tipul i m rimea lotului de animale, inând cont de sistemul utilizat de organizare
al fermei i de calitatea managementului aplicat;
durata perioadei de stocare;
tipul de depozitare;
metoda de manipulare i stocare a dejec iilor;
gradul de dilu ie a dejec iilor, datorit ploilor sau altor tipuri de ape.
1.3 Se recomand o perioad de stocare de 5 luni (23 - 24 s pt mâni) atunci
când se evalueaz un risc de poluare în perioada de împr tiere pe teren a dejec iilor, ca
urmare a cre terii debitelor de suprafa sau a infiltra iilor datorit unui drenaj intem rapid.
În aceste circumstan e, datorit perioadei mai lungi de stocare, solului i se d
posibilitatea de a se usca i prin urmare de a- i cre te capacitatea de absorb ie a
nutrien ilor din îngr
mintele organice.
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Perioada de stocare mai îndelungat a dejec iilor este recomandat arealelor cu
sisteme de drenaj, terenurilor în pant , zonelor umede cu precipita ii mai abundente, precum
i arealelor din vecin tatea cursurilor de ap .

ANEXA Nr. 2

Normele de igien privind mediul de via

al popula iei

Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul
ii, Titlul I – S
tatea Public , în temeiul Hot rârii Guvernului nr. 862/2006 privind
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organizarea i func ionarea Ministerului S
ii Publice, cu modific rile i complet rile
ulterioare, Ministrul s
ii publice, emite urm torul: ORDIN
Art.1. Se aprob Normele de igien i recomand rile privind mediul de viat al popula iei,
anexate, care fac parte integrant din prezentul ordin.
Art.2. Normele de igien sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unit ile din sistemul
public i privat, precum i pentru întreaga popula ie.
Art.3. Nerespectarea normelor de igien privind mediul de viat al popula iei atrage
spunderea disciplinar , administrativ-material , civil ori, dup caz, penal , în sarcina
persoanelor vinovate de abaterile s vâr ite.
Art.4. La data intr rii în vigoare a prezentului ordin se abrog capitolele 1 – 6, 9 si 10 din
ordinul ministrului s
ii nr. 536/23 iunie 1997, pentru aprobarea Normelor de igien i a
recomand rilor privind mediul de viat al popula iei, precum i orice alte dispozi ii contrare.
Art.5. Autoritatea de S
tate Public din Ministerul S
ii Publice, autorit ile de
tate public jude ene i a municipiului Bucure ti, Inspec ia Sanitar de Stat din Ministerul
ii Publice, autorit ile sanitare de stat jude ene i al municipiului Bucure ti, ministerele
cu re ea sanitar proprie i cu administra ia public local , vor aduce la îndeplinire dispozi iile
prezentului ordin.
Art.6. Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul S
Publice, Eugen Nicolaescu NORME DE IGIEN privind mediul de viat al popula iei

ii

CAP. 1 Norme de igien referitoare la zonele de locuit
ART.1 – Terenurile destinate amplas rii i dezvolt rii localit ilor trebuie s asigure protec ia
popula iei împotriva surp rilor i alunec rilor de teren, avalan elor i inunda iilor, emana iilor
sau infiltra iilor de substan e toxice, inflamabile sau explozive, polu rii mediului, s dispun de
posibilit i de alimentare cu ap , de îndep rtare si neutralizare a apelor meteorice, a apelor
uzate i reziduurilor, precum i de dezvoltare normal a zonei verzi, de recreere i odihn .
ART. 2 – Amplasarea cl dirilor destinate locuin elor trebuie s asigure însorirea înc perilor pe
o durat de cel pu in 11/2 ore zilnic în solsti iul de iarn a tuturor înc perilor sau cel pu in 1
din 2 sau 2 din 3 sau 4 înc peri pentru fiecare apartament sau distant dintre cl diri trebuie
fie mai mare sau cel pu in egal cu în imea cl dirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri
reciproc.
ART. 3 – La stabilirea amplasamentelor cl dirile de locuit (imobile cu mai multe apartamente,
multifunc ionale) vor dispune de urm toarele dot ri tehnico-edilitare:
a) platforme organizate i amenajate conform art. 49, lit. d) din prezentele norme, pentru
depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului menajer (în cazul în care nu au fost
prev zute camere speciale de depozitare în interiorul cl dirii); suprafa a de depozitare a
platformelor se va dimensiona pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului i a ritmului
de evacuare a acestuia; nu se recomand proiectarea i amenajarea de platforme prea mari,
care implic ocuparea unor suprafe e de teren cu alte destina ii (spatii verzi, etc.) i care pot
genera u or disconfort i insalubritate; platformele se vor amenaja la distante de minimum 5
metri de ferestrele apartamentelor din blocurile de locuin e i pot fi cuplate cu instala ii
pentru b tut covoare;
2. spatii amenajate pentru jocul copiilor si zonele verzi de folosinta generala (în afara
parcurilor publice) 3. spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei
din zona respectiva situate la distante de minimum 5 metri de ferestrele camerelor de locuit;
în aceste spatii sunt interzise activitatile de reparatii si întretinere auto;
ART. 4 – Unitatile de mica industrie, comerciale si de prestari servicii care pot crea riscuri
pentru sanatate prin producerea de zgomot, vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau
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iritante, etc., se amplaseaza în cladiri separate, la distanta de minimum 15 m de locuinte.
Distanta se masoara între fatada locuintei si perimetrul unitatii. Pentru unitatile sus
mentionate, se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor astfel încât sa se
încadreze în normele din standardele în vigoare.
ART. 5 – În cladirile de locuit:
1. se pot amplasa unitati comerciale , prestari servicii, birouri, cabinete în baza avizului
sanitar, cu conditia ca acestea prin functionarea lor sa nu prezinte riscuri pentru sanatatea
populatiei, cu respectarea legii locuintei si altor reglementari ale autoritatilor administratiei
publice locale;
2. nu se vor amplasa la parterul blocurilor unitati de productie;
3. se pot amenaja camere speciale pentru: depozitarea deseurilor solide, spalatorii, uscatorii;
4. se pot amenaja si alte anexe ale locuintelor (garaje), doar cu acceptul asociatiei de locatari
sau proprietari.
ART. 6 – Zonele necesare odihnei si recreerii se amplaseaza în locuri care prezinta cele mai
avantajoase elemente naturale, cum sunt: paduri, suprafete de apa, relief variat si altele. În
zonele de odihna si recreere se interzice amplasarea:
a) întreprinderilor care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibratii sau impurifica apa, aerul,
solul;
b) unit ilor zootehnice;
c) unit ilor de transporturi;
d) sta iilor de epurare a apelor uzate si a depozitelor controlate de de euri solide.
ART. 7 – În cadrul amenaj rii si dot rii zonelor destinate odihnei si recreerii trebuie sa se
asigure:
a) instala ii de alimentare cu apa potabila;
b) W.C.-uri publice si locuri pentru colectarea selectiva a de eurilor;
c) colectarea i îndep rtarea apelor uzate prin instala ii de canalizare, locale sau zonale, a
ror construc ie si exploatare sa evite poluarea factorilor de mediu.
ART. 8 – Între întreprinderile industriale mari, care pot polua factorii de mediu sau pot
produce zgomot si vibra ii, si teritoriile protejate învecinate, se asigura zone de protec ie
sanitara. Prin teritorii protejate, în sensul prezentelor norme, se în elege: zonele de locuit,
parcurile, rezerva iile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihna, centrele sociale
si medicale. Zonele de protec ie sanitara se stabilesc, ca forma, marime si mobilare, pe baza
studiilor de impact asupra s
ii popula iei si mediului înconjur tor;
ART. 9 – Studiile de impact se efectueaz de c tre, institutele de s
tate publica, centre
medicale de s
tate publica, private si publice, cabinete individuale de epidemiologie, igiena
si medicina muncii, dotate cu aparatura corespunz toare si personal specializat.
ART. 10 –(1) În cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distante, distantele
minime de protec ie sanitara, recomandate între zonele protejate si o serie de unit i care
produc unele riscuri sanitare, sunt urm toarele:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ferme si crescatorii
Ferme si crescatorii
Ferme si crescatorii
Ferme si crescatorii
Ferme si crescatorii
Ferme si crescatorii
Ferme si crescatorii
Ferme si crescatorii
Ferme si crescatorii

de
de
de
de
de
de
de
de
de

cabaline, între 5 – 30 capete
…. 50 m
cabaline, peste 30 capete
... 100 m
taurine, între 3 – 50 capete
… 50 m
taurine între 51-500 capete
... 100 m
taurine, peste 500 de capete
… 500 m
pasari între 51- 100 de capete
… 50 m
pasari, panâ la 5.000 de capete
…500 m
pasari cu peste 5.000capete si complexe avicole industriale 1.000m
ovine
…100 m
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* Ferme si crescatorii de porci, între 3 -50 de capete
...100 m
* Ferme si crescatori de porci între 51 -500 de capete
… 500 m
* Complexe de porci cu peste 500 de capete
1.500 m
* Ferme si crescatorii de iepuri pâna la 5000 de capete
…100 m
* Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5000 de capete
… 200 m
* Ferme si crescatorii de struti
... 500 m
* Ferme si crescatorii de melci
… 50 m
* Spitale veterinare
… 30 m
* Grajduri de izolare si carantina pentru animale
…100 m
* Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare
…100 m
* Abatoare, târguri de vite si baze de receptie a animalelor
… 500 m
* Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala
… 300 m
* Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului din grajd, în functie de marimea unitatilor
zootehnice deservite
… 500 m
* Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin
1.000 m
* Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine sub10.000 de capete 1.000 m
* Cimitire de animale, crematorii
... 200 m
* Statii de epurare apelor uzate orasenesti
... 300 m
* Statii de epurare a apelor uzate industriale
… 200 m
* Paturi de uscare a namolurilor
… 300 m
* Câmpuri de irigare cu ape uzate
… 300 m
* Câmpuri de infiltrare a apelor uzate si bazine deschise ptr. fermentarea namolurilor 500 m *
Depozite controlate de reziduuri solide
… 1.000 m
* Camere de tratare biotermica a gunoaielor
… 100 m
* Instalatii de ardere si neutralizare deseuri solide
…1.000 m
* Autobazele serviciilor de salubritate
… 200 m
* Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport
… 50 m
* Cimitire
… 50 m
Aceste unitati se vor amplasa în afara arterelor de mare circulatie, respectându-se aceleasi
conditii de distanta. Aceste distante pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de
institute specializate.
(2) În mediul rural, unde nu sunt asigurate racordurile de apa
curenta si canalizare printr- un sistem centralizat de distributie, adaposturile pentru cresterea
animalelor în curtile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete ( porcine, bovine, cabaline
si/sau ovine) si cel mult 50 de pasari se amplaseaza la cel putin 10 m de cea mai apropiata
locuinta învecinata si se exploateaza astfel încât sa nu produca poluarea mediului si risc
pentru sanatatea vecinilor, cu obligatia respectarii conditiilor de biosecuritate. În mediul
rural, unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apa curenta si canalizare,
adaposturile de animale de cel mult 2 capete cabaline, 5 capete bovine, 50 de pasari, 15
ovine sau caprine si/sau 5 capete porcine, se amplaseaza la cel putin 10 m de cea mai
apropiata locuinta învecinata si se exploateaza astfel încât sa nu produca poluarea mediului si
risc pentru sanatatea vecinilor, cu obligatia respectarii conditiilor de biosecuritate.
(3) Este interzisa cresterea pasarilor si animalelor în mediul urban.
(4) În imobilele cu mai multe apartamente cresterea animalelor de companie se face doar cu
acordul asociatiei de locatari/ proprietari, în conformitate cu legislatia în vigoare.
ART. 11 – Suprafetele de teren incluse în zonele de protectie sanitara pot fi exploatate
agricol, cu exceptia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care, prin
fixarea sau concentrarea de substante poluante (plumbul si compusii de plumb, fluorul si
compusii sai, pesticide greu degradabile etc.), pot fi vatamatoare pentru om sau animale.
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ART. 12 - În interiorul zonei de protectie sanitara se interzice amplasarea oricaror obiective,
cu exceptia celor destinate personalului de întretinere si interventie. ART. 13 – (1) Obiectivele
economice care, prin natura activitatii lor, pot polua atmosfera si pentru care nu exista
mijloace tehnice eficace de retinere a poluantilor si de reducere a emisiilor, se amplaseaza în
zonele destinate industriilor poluante. A (2) Obiectivele care prin natura lor emit radiatii
electromagnetice se amplaseaza în baza unui aviz sanitar, emis ca urmare a unui studiu de
impact si se exploateaza în urma evaluari nivelurilor de zgomot si câmp electromagnetic.
ART. 14– Amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot si vibratii si dimensionarea
zonelor de protectie sanitara se vor face în asa fel încât în teritoriile protejate nivelul acustic
echivalent continuu (Leq), masurat la 0,1 m de peretele exterior al locuintei, la 1,5 m înaltime
de sol, sa nu depaseasca 55 dB(a) si curba de zgomot 45. În timpul noptii (orele 22,00-6,00),
nivelul acustic echivalent continuu trebuie sa fie redus cu 5 dB(A) fata de valorile din timpul
zilei. Pentru locuinte, nivelul acustic echivalent continuu (Leq), masurat în interiorul camerei
de dormit cu ferestre închise, nu trebuie sa depaseasca 35 dB(A) si curba de zgomot 30 în
timpul zilei; în timpul noptii (orele 22,00 – 6,00) nivelul echivalent continuu (Leq) trebuie
redus cu 5 dB(A). Aceleasi valori Leq trebuie respectate si în spitale, policlinici, dispensare
atât ziua cât si noaptea. Pentru scoli (sali de clasa) nivelul acustic echivalent continuu (Leq),
masurat în interiorul clasei cu ferestrele închise, sa nu depaseasca 40 dB(A) si curba de
zgomot 35. Aceste valori sunt obligatorii si pentru alte unitati de învatamânt si biblioteci.
ART. 15 – Parametrii sanitari care trebuie sa fie respectati la proiectarea si executarea
locuintelor sunt:
* Suprafata minima a unei camere = 12 mp
* Suprafata minima a bucatariei = 5 mp
* Înaltimea sub plafon = 2,60 m.
Încaperile principale de locuit si bucatariile trebuie prevazute cu deschideri directe catre aer
liber – usi, ferestre, care sa permita o ventilatie naturala suficienta. Iluminatul natural, în
centrul camerelor principale si al bucatariei, trebuie sa fie suficient, pentru a permite în zilele
senine, ca activitatile obisnuite sa se desfasoare fara a se recurge la lumina artificial .
Ventilatia naturala trebuie asigurata prin amplasarea prizelor de aer exterior, pentru
evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural i prin p strarea liber a unui spatiu
de 1 cm sub usile interioare. Ghenele tehnice si toboganul de deseuri solide se izoleaza
acustic si se prevad cu posibilit i de acces pentru cur are, dezinfec ie, dezinsec ie,
deratizare periodic . Peretii, planseele si putul ascensorului trebuie izolate împotriva
zgomotelor i vibratiilor. Sistemul de înc lzire trebuie s asigure temperatura minim de
200C, cu diferen e în func ie de utilizarea înc perii:
* baie, W.C. – 22 0C;
* camera de zi – 20 0C;
* dormitoare – 20 0C.
ART. 16 – Planificarea interioara a spatiilor trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii:
* sa permita circulatia comoda a copiilor, persoanelor în vârsta si cu disabilitati, prin culoare
de minimum 1,20 m largime, sa nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, sa fie
iluminat suficient etc.;
* sa asigure separarea pe functiuni, împotriva propagarii zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;
* sa izoleze camerele de locuit de încaperile de serviciu, unde se pot produce zgomote,
mirosuri, vapori;
* sa permita deschiderea comoda a usilor interioare. Baile si W.C.-urile nu vor fi amplasate
deasupra camerelor de locuit. Finisajele interioare si dotarile cu echipamente nu trebuie sa
creeze riscuri de accidente.
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ART. 17 – Materialele folosite în constructia, finisarea si dotarea locuintelor se aleg astfel încât
sa nu polueze aerul interior, cu atentie la formaldehida, azbest si radon, si sa asigure izolarea
higrotermica si acustica corespunzatoare; o atentie deosebita este recomandata la proiectarea
si constructia blocurilor de locuinte, în ceea ce priveste orientarea camerelor fata de vânturile
dominante, de curentii locali de aer, care se produc în ansamblurile de constructii înalte, si
fata de însorirea maxima din timpul verii; se recomanda izolarea acustica a fiecarei camere
fata de camerele învecinate din aceeasi locuinta, fata de locuintele învecinate si fata de
zgomotul produs de instalatiile aferente locuintei, cladirii sau a spatiilor învecinate cu alta
destinatie decât cea de locuit.
CAP. 2 Norme de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a localitatilor
ART. 18 – Sistemele de aprovizionare cu apa a localitatilor trebuie sa furnizeze apa potabila în
cantitate suficienta si de calitate corespunzatoare normelor nationale, astfel încât sa nu
afecteze starea de sanatate a consumatorilor
ART. 19 – (1) Apa de suprafata sau de profunzime, folosita ca sursa pentru sistemele de
aprovizionare cu apa a localitatilor, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
- calitate corespunzatoare categoriei de folosinta într-un procent de 95% din numarul
analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;
- debitul necesar asigurarii unei distributii continue, avându-se în vedere variabilitatile zilnice
si sezoniere ale cererilor de apa si tendinta de dezvoltare a localitatii (populatie, edilitar).
(2) Cantitatea minima de apa necesara pe zi pentru un locuitor este de 50 l. Cantitatea este
estimata numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale si prepararii hranei
(3) În situatii de calamitati naturale trebuie asigurata populatiei, care nu are acces la apa
potabila, o cantitate minima de 5 l/persoana/zi.
ART. 20 – (1) Sursa de apa folosita pentru aprovizionarea cu apa a localitatilor trebuie sa fie
protejata fata de activitatile umane sau industriale care polueaza mediul. Protejarea surselor
se face prin asigurarea unor perimetre de protectie sanitara si controlul activitatilor poluante
din teritoriul aferent. Stabilirea perimetrelor de protectie sanitara se face individualizat pentru
fiecare sursa, pe baza unui studiu, în conformitate cu standardele în vigoare.
(2) Sursele de apa de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate si
construite astfel încât sa fie protejate contra siroirilor de ape si împotriva inundatiilor. Zona de
protectie sanitara cu regim sever trebuie împrejmuita pentru prevenirea accesului public si al
animalelor, sa fie prevazuta cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei în sezoanele
cu precipitatii atmosferice.
(3) Sursele de suprafata (râuri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate de
activitatile umane cu risc: industrie poluanta, depozite de deseuri, terenuri agricole pe care se
folosesc pesticide, turism si agrement. Administratia locala sau administratorul sursei de apa
va avertiza, în scris, propietarii terenurilor pe care se afla zonele de protectie sanitara asupra
restrictiilor de utilizare. În situatia în care existenta unor dezvoltari (obiective) economicosociale riverane sursei de suprafata sau folosirea de lunga durata a sursei într-un anumit scop
(de exemplu, transport etc.) creeaza imposibilitatea asigurarii perimetrelor de protectie
sanitara, se admite reducerea acestora la regimul sever de protectie sanitara si se adapteaza
tehnologia de tratare a apei în consecinta.
ART. 21 – (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie proiectate, în consecinta, cu conditiile
specifice fiecarei surse, luându-se în considerare calitatea si natura sursei. Obiectivul
procedeelor de tratare trebuie sa fie protectia consumatorilor împotriva agentilor patogeni si
impuritatilor din apa, care pot fi agresive sau periculoase pentru sanatatea umana.
(2) Instalatiile de tratare a apei de suprafata trebuie sa fie proiectate cu patru etape, prin
care se realizeaza un sir de bariere de îndepartare a contaminarii microbiene:
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1. rezervor de stocare apa bruta sau predezinfectie;
2. coagulare, floculare si sedimentare (sau flotare);
3. filtrare;
4. dezinfectie terminala.
(3) Pentru coagulare se pot folosi numai substante (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru
acest scop. Procedeele de coagulare/sedimentare si predezinfectie trebuie proiectate în asa
fel, încât sa asigure o reducere finala de75% a trihalometanilor. Treptele de tratare preliminare
dezinfectiei finale trebuie sa produca o apa cu o turbiditate mai mica de 5 NTU pentru
mediana valorilor înregistrate în 24 de ore si nu mai mare de 1 NTU pentru o singura proba.
(4) Dezinfectia finala a apei este obligatorie pentru toate instalatiile de tratare a apei care
produc apa potabila pentru localitati si au ca sursa apa de suprafata. Dezinfectia finala a apei
este obligatorie si în cazul folosirii surselor de profunzime, atunci când numarul locuitorilor din
localitate este mai mare de 5.000. Pentru localitatile cu o populatie sub 5.000 de locuitori, cu
o retea de distributie scurta si având o sursa de apa de profunzime bine protejata si de
calitate corespunzatoare (95% din numarul probelor recoltate într-un an calendaristic se
încadreaza în standardul national pentru apa potabila), apa poate fi distribuita fara dezinfectie
prealabila.
(5)
Dezinfectia apei se poate face cu substante clorigene, ozon sau radiatii ultraviolete.
Tehnologia de tratare trebuie sa fie proiectata în asa fel încât sa asigure timp de contact între
apa si substanta dezinfectanta de minimum 30 de minute. De asemenea, trebuie sa existe
posibilitatea controlului substantei dezinfectante reziduale. În cazul clorului, valoarea clorului
rezidual liber, dupa dezinfectia finala, trebuie sa fie între 0,25 - 0,5 mg/l. Eficienta procesului
de dezinfectie trebuie sa fie de 99,5%, exprimata în grade de turbiditate si în valorile
coliformilor totali si coliformilor fecali din legea apei potabile pentru apa potabila.
(6) Procentul de probe necorespunzatoare microbiologic, în reteaua de distributie, nu trebuie
sa depaseasca 5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.
ART. 22 – (1) Reteaua de distributie a apei trebuie sa asigure regimul continuu, cantitatea
necesara si sa nu permita contaminarea exterioara. Proiectarea retelelor de distributie
trebuie sa tina seama de topografia, amplasarea si marimea localitatii.
(2) Materialele de constructie a conductelor de transport, retelelor de distributie si retelelor
interioare trebuie sa aiba aviz sanitar de folosire pentru apa potabila. Rezervoarele
(îngropate sau aeriene) de apa vor fi astfel proiectate si realizate încât sa nu permita
contaminare exterioara. Materialele de constructie, inclusiv vopselele, substantele de
impermeabilizare etc. a instalatiilor de tratare a apei pentru potabilizare si rezervoarele de
înmagazinare a apei, trebuie sa aiba aviz sanitar de folosire în acest scop.
(3) Localitatile trebuie sa dispuna de rezerve de apa potabila pentru acoperirea minimului
necesar pentru o perioada de 12 ore, de întrerupere a prelucrarii si livrarii în statiile de tratare.
(4) Proiectarea instalatiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de înmagazinare si a retelelor de
distributie trebuie sa prevada posibilitatea de evacuare a apelor de spalare si de acces pentru
recoltare de probe. Spalarea, curatarea si dezinfectia periodica si ori de câte ori este necesar
a instalatiilor de tratare, a rezervoarelor de înmagazinare si a retelei de distributie sunt
obligatorii. Materialele si substantele de curatare si dezinfectie trebuie sa aiba aviz sanitar de
folosire si sa se utilizeze conform instructiunilor.
ART. 23 - Exploatarea si întretinerea sistemelor de tratare, înmagazinare si distributie a apei
potabile si controlul calitatii apei produse revin serviciilor publice ale administratiei locale.
CAP. 3 Norme de igiena pentru fântâni publice si individuale, folosite la aprovizionarea cu
apa de baut
ART. 24 – Fântâna reprezinta o instalatie locala de aprovizionare cu apa, individuala sau
publica, instalatie din care apa este consumata prin extractie direct din sursa. Apa din
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fântâna, pentru a fi folosita în scop potabil, trebuie sa corespunda calitativ reglementarilor
apei potabile si sa asigure cantitatea minima necesara, zilnica, pentru locuitorii deserviti.
ART. 25 – (1) Fântâna trebuie amplasata si construita, astfel încât sa fie protejata de orice
sursa de poluare si sa asigure accesibilitatea. În situatia în care constructia fântânii nu asigura
protectia apei, iar adâncimea acviferului folosit este mai mica de 10 m, amplasarea fântânii
trebuie sa se faca la cel putin 10 m de orice sursa posibila de poluare: latrina, grajd, depozit
de gunoi sau deseuri de animale, cotete etc. Adâncimea stratului de apa folosit nu trebuie sa
fie mai mica de 4 m. Peretii fântânii trebuie astfel amenajati încât sa previna orice
contaminare exterioara. Ei vor fi construiti din material rezistent si impermeabil: ciment,
caramida sau piatra, tuburi din beton. Peretii fântânii trebuie prevazuti cu ghizduri. Ghizdurile
vor avea o înaltime de 70-100 cm deasupra solului si 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se
construiesc din materiale rezistente si impermeabile, iar articularea cu peretii fântânii trebuie
facuta în mod etans. Fântâna trebuie sa aiba capac, iar deasupra ei un acoperis care sa o
protejeze împotriva precipitatiilor atmosferice. Modul de scoatere a apei din fântâna trebuie
sa se faca printr-un sistem care sa împiedice poluarea ei: g leata proprie sau pompa. În jurul
fântânii trebuie sa existe un perimetru de protectie, amenajat în pant , cimentat sau pavat.
(2) Proiectarea, constructia si amenajarea fântânilor publice sau individuale trebuie efectuate
în concordanta cu conditiile specifice locale si cu principiile generale de la alineatele
anterioare.
ART. 26 – Dezinfectia fântânii se face cu substante clorigene sau orice alta substanta
dezinfectanta care are aviz sanitar de folosire în acest scop. Substanta clorigena (clorura de
var, hipocloritul de sodiu, cloramina), folosita pentru dezinfectie, trebuie sa aiba specificat
continutul în clor activ. Cantitatea de substanta clorigena folosita pentru dezinfectia apei
variaza în functie de cantitatea de clor activ, care trebuie realizat si care depinde de gradul de
poluare a fântânii. Pentru efectuarea dezinfectiei se face calculul cu ajutorul urm torilor
parametri:
a) Volumul apei din fântâna: V = 3,14 x r x r x H, în care:
V = volumul apei în mc;
r = 1/2 din diametrul fântânii;
H = înaltimea coloanei de apa din fântâna.
b) Cantitatea de clor activ din substanta: 25%, 20%, 15% etc.
c) Concentratia de clor rezidual liber care trebuie obtinuta.
Calcul:
Pentru 0,5 mg Cl rezidual ………… l apa
X mg Cl rezidual ………… 1.000 l apa = 1mc apa
X = 0,5 g clor rezidual/mc apa
100 g substanta clorigena ………… 25 g clor activ
X …………………… 0,5 g clor activ
0,5 x 100
X = —————- = 2 g substanta clorigena/mc
25
Regula generala: pentru obtinerea unei concentratii de clor rezidual liber este nevoie de
aproximativ 10 ori mai mult decât cantitatea calculata, deci: 2 g substanta clorigena/mc x 10
= 20 g/mc. Pentru a se obtine un clor rezidual liber de 0,5 mg/l apa este nevoie de 20 g
substanta clorigena 25% activa la 1 mc apa din fântâna. Cantitatea de substanta clorigena
25% activa, necesara pentru 1 mc apa, se înmulteste cu volumul de apa din fântâna.
CAP. 4 Norme de igiena referitoare la colectarea si îndepartarea reziduurilor lichide
ART. 27 – Primariile si agentii economici vor asigura îndepartarea si epurarea apelor uzate
menajere, apelor uzate industriale, altor ape uzate si apelor meteorice, astfel încât sa nu se
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creeze îmbolnavirea membrilor comunitatii. Instalatii de epurare a apelor uzate vor fi
prevazute pentru toate comunitatile cu mai mult de 2.500 locuitori. Apele uzate epurate vor fi
evacuate în asa fel încât, în avalul deversarii, apele receptorului sa se încadreze conform
normelor în prevederile standardului de calitate a apelor de suprafata, dupa categoria de
folosinta. La proiectarea si realizarea sistemelor de canalizare si epurare se va face si studiul
de impact asupra sanatatii publice.
ART. 28 – Îndepartarea apelor uzate menajere si industriale se face numai prin retea de
canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilitatii de racordare la sisteme publice de canalizare,
unitatile sunt obligate sa-si prevada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea
apelor uzate, care se vor executa si exploata în asa fel încât sa nu constituie un pericol pentru
sanatate.
ART. 29 – Este interzisa raspândirea neorganizata, direct pe sol (curti, gradini, strazi, locuri
riverane s.a.) sau în bazinele naturale de apa, a apelor uzate menajere si industriale. Este
interzisa deversarea apelor uzate în zona de protectie sanitara a surselor si a instalatiilor
centrale de alimentare cu apa.
ART. 30 – Apele uzate provenite de la unitatile sanitare (spitale de boli infectioase, sanatorii
antituberculoase, spitale de ftiziologie, laboratoare care lucreaza cu produse patologice etc.),
precum si de la orice unitati care, prin specificul lor, contamineaza apele reziduale cu agenti
patogeni sau polueaza cu substante chimice si/sau radioactive, se vor trata în incinta
unitatilor respective, asigurându-se dezinfectia si decontaminarea, dupa caz, înainte de
evacuarea în colectorul stradal.
ART. 31 – Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul
în care localitatile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. Aceste canale
trebuie întretinute permanent în buna stare de functionare, prin curatarea si repararea
defectiunilor.
ART. 32 – În situatia în care nu exista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor
adopta solutii de montare a instalatiilor de colectare si neutralizare a reziduurilor lichide,
pentru protejarea mediului si a sanatatii.
ART. 33 – Îndepartarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele neracordate la un
sistem de canalizare se face prin instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care
trebuie sa fie proiectate si executate conform normelor în vigoare si amplasate la cel putin 10
m fata de cea mai apropiata locuinta; instalatiile se întretin în buna stare de functionare;
vidanjul se va descarca în cea mai apropiata statie de epurare a apelor uzate.
ART. 34 – Unitatile sunt obligate sa-si asigure W.C.-uri cu un numar de cabine corespunzator
prevederile standardelor si normelor de proiectare.
ART. 35 – Irigarea culturilor agricole se poate face cu apa provenita din râuri, lacuri,
acumulari, ape subterane etc., care îndeplineste conditiile de calitate conform legislatiei în
vigoare pentru apele de irigatie. Este interzisa folosirea apelor uzate la irigarea culturilor
agricole, în alte conditii decât cele prevazute în legislatie.
CAP. 5 Norme de igiena referitoare la colectarea, îndepartarea si neutralizarea deseurilor solide
ART. 36 – Primariile, agentii economici, asociatiile de locatari sau de propietari si cetatenii din
mediul urban si rural au obligatia sa asigure colectarea selectiva, îndepartarea si neutralizarea
deseurilor solide. Se interzice aruncarea deseurilor solide în alte locuri decât în cele special
amenajate si autorizate sanitar. La elaborarea regulamentelor de salubritate, primariile au
obligatia sa respecte normele sanitare si sa consulte autoritatea sanitara teritoriala. Cetatenii
sunt obligati sa respecte întocmai masurile stabilite de primarie pentru asigurarea igienei
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publice si salubritatii localitatii, precum si regulile elementare de igiena în gospodaria sau
locuinta proprie, astfel încât sa nu constituie pericol pentru sanatatea publica a comunitatii.
ART. 37 – Colectarea la locul de producere (precolectarea primara) a reziduurilor menajere se
face selectiv în recipiente acoperite, dimensionate în functie de cantitatea produsa, de ritmul
de evacuare si de categoria în care se încadreaza reziduurile menajere din locuinta;
reziduurile nu se colecteaza direct în recipient ci într-o punga de polietilena aflata în recipient
si care sa aiba un volum putin mai mare decât volumul recipientului. Precolectarea secundara,
adica strângerea si depozitarea provizorie a pungilor cu deseuri menajere în punctele de
precolectare organizata, se face selectiv în recipiente dimensionate corespunzator, acoperite,
prevazute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, usor transportabile,
concepute astfel încât sa nu produca raniri în timpul manipularii si sa nu favorizeze maladiile
asociate efortului fizic excesiv. Containerele vor fi concepute în asa fel încât accesul la ele sa
fie rapid si usor, iar sistemul lor de acoperire sa fie usor de manevrat si sa asigure
etanseitatea. Recipientele, indiferent de categoria lor, vor fi confectionate din materiale
rezistente la solicitari mecanice sau agresiuni chimice si care sa se poata spala si dezinfecta
usor. Recipientele vor fi mentinute în buna stare si vor fi înlocuite imediat, la primele semne
de pierdere a etanseitatii. Ele vor fi amplasate în spatii special amenajate, mentinute în
conditii salubre. Administratia locala va asigura colectarea selectiva, îndepartarea si
neutralizarea reziduurilor stradale. Colectarea reziduurilor stradale la locul de producere se va
face în recipiente acoperite, mentinute în buna stare, amplasate în conditii salubre, în spatii
special amenajate. Este interzisa depozitarea reziduurilor stradale, dupa colectarea lor, direct
pe sol, pe domeniul public sau privat.
ART. 38 – Deseurile urbane trebuie sortate la locul de producere în componente reciclabile si
nereciclabile. Serviciul de salubritate sau agentul economic care se ocupa de gestionarea
deseurilor va folosi sisteme adecvate de colectare a materialelor reciclabile si va asigura
dirijarea lor spre procesul de reciclare. În acest scop va asigura capacitati adecvate de sortare
si depozitare: recipiente separate, marcate, pentru colectarea separata de la sursa (sticla,
material plastic, hârtie, deseuri predominant organice, biodegradabile etc.). În sensul celor de
mai sus, definim urmatorii termeni:
a) Deseuri menajere:
Deseurile predominant organice, biodegradabile se colecteaza astfel încât: - orice risc sau
disconfort creat de mirosuri, insecte, rozatoare sa fie evitat; - pe cât posibil sa nu se
amestece cu alte tipuri de deseuri; - sa se colecteze, pe cât posibil, deseuri fara substante
poluante. Deseurile voluminoase se colecteaza, se transporta si se trateaza astfel încât sa se
permita reciclarea si refolosirea prin sortarea si tratarea separata a diferitelor componente din
deseul voluminos respectiv. Ele nu pot fi colectate în containerele obisnuite si de aceea
agentul economic responsabil cu gestionarea deseurilor va asigura ridicarea lor periodica si
transportul lor cu mijloace adecvate. Populatia va fi anuntata din timp asupra perioadei de
colectare. Pentru deseurile periculoase (toxice, poluante, inflamabile, explozibile etc.), care
pot aparea în deseurile menajere, precum acumulatori uscati, tuburi sub presiune (tip spray),
tuburi fluorescente, recipiente în care au fost substante toxice, substante toxice de uz
menajer, medicamente etc., agentul economic responsabil va asigura functionarea unui
sistem de colectare a acestor deseuri. Se accepta ca medicamentele sa fie colectate si tratate
împreuna cu deseurile menajere obisnuite, daca exista siguranta ca populatia, în general, sau
grupuri de populatie nu au acces la locul unde acestea se depoziteaz .
b) Deseuri comerciale similare celor menajere:
Sistemul de colectare trebuie sa urmeze, pe cât posibil, acelasi principiu de reciclare a
materialelor rezultate din unitati comerciale, institutii publice, birouri, mica industrie, unitati
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mestesugaresti, daca aceste deseuri prezinta compozitie si proprietati similare cu cele ale
deseurilor menajere.
c) Deseuri din parcuri si gradini:
Deseurile specifice, predominant vegetale, din parcuri si gradini, trebuie reciclate prin
compostare, de preferat la locul de producere, sau, daca nu este posibil, sa fie dirijate spre
un sistem similar în exteriorul parcului, unde se composteaza resturile vegetale din alte surse.
d) Deseuri din piete:
Se va asigura colectarea separata a deseurilor de origine vegetala, care pot fi compostate, si
a celorlalte deseuri care se preteaza la reciclare, cum ar fi: material plastic, hârtie, sticla etc.,
similare cu cele menajere. Administratia pietei va asigura recipiente marcate si amplasate în
locuri special amenajate.
e) Deseuri din constructii:
Componentele nereciclabile din refacerile drumurilor, din demolari si constructii se colecteaza
si se folosesc într-un sistem de reciclare; orice deseu din demolari este considerat contaminat
si se colecteaza separat, dirijându-se într-un sistem care sa nu permita accesul persoanelor
neautorizate. Antreprenorul are obligatia sa monteze recipiente de colectare adecvate.
f) Deseurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate
din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în cladiri de locuit
urmeaza circuitul deseurilor de îngrijiri medicale cu risc, conform reglementarilor legale
specifice. Persoanele care îsi administreaza singure tratamente injectabile la domiciliu si
cadrele medicale care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze deseurile
rezultate în recipiente cu pereti rezistenti (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor
depune la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala publica. Cabinetele medicale vor
respecta legislatia specifica în domeniu. Se interzice depunerea deseurilor rezultate din îngrijiri
medicale în containerele comune ale cladirilor de locuit.
g) Deseurile stradale se compun din: deseuri rezultate din maturarea strazilor si deseuri
asimilabile celor menajere, precolectate în recipiente stradale. Deseurile rezultate din
maturarea strazilor contin: materiale rezultate din abraziunea cauciucurilor si a drumului,
pamânt, frunze si alte detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antiderapant si pulberi
sedimentate din atmosfera. Este recomandabil ca nisipul antiderapant sa fie colectat separat
de alte deseuri stradale si, pe cât posibil, reutilizat. Este posibil ca, în urma precolectarii
defectuoase a reziduurilor asimilabile cu cele menajere, produse pe strada, o parte a acestora
sa intre în compozitia deseurilor de maturare; acest lucru trebuie evitat prin aplicarea corecta
a reglementarilor privind precolectarea primara si secundara a deseurilor de catre fiecare
producator, persoana fizica sau juridica. Deseurile asimilabile cu cele menajere se
precolecteaza în recipiente stradale (cosuri, pubele, conteinere) asigurate de catre primarii.
Este important ca aceste recipiente sa fie în numar suficient, cu volume adecvate si montate
la distante optime; recipientele se golesc periodic, nu mai rar de o data la 2 zile vara (1 aprilie
– 1 octombrie) si o data la 3 zile iarna (1 octombrie – 1 aprilie). Deseurile stradale urmeaza
filiera de neutralizare a deseurilor menajere.
h) Deseurile zootehnice, rezultate din amenajari în gospodarii particulare, care nu se
asimileaza cu fermele zootehnice, se colecteaza si se neutralizeaza prin compostare în
instalatii care nu polueaza mediul si nu produc disconfort, amplasate la cel putin 10 m de
locuinte.
i) Persoanele care detin animale de companie au obligatia sa colecteze deseurile fecaloide
din afara spatiului de locuit.
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ART. 39 – Evacuarea reziduurilor menajere preluate de la locurile de producere si colectare la
locul de neutralizare se face de preferinta zilnic, fara a se depasi urmatoarele termene
maxime:
a) În anotimpul cald (1 aprilie – 1 octombrie):
- zilnic, din zonele centrale si de la unitatile de alimentatie publica, unitatile sanitare cu paturi,
gradinite si crese; - la cel mult 2 zile, din celelalte zone.
b) În anotimpul rece (1 octombrie – 1 aprilie): - la cel mult 3 zile, din toate zonele.
ART. 40 – Metodele si tehnologiile de neutralizare a reziduurilor solide vor fi avizate sanitar.
ART. 41 – Deseurile periculoase se depoziteaza si se neutralizeaza numai în conditiile stabilite
prin reglementarile legislatiei în vigoare.
ART. 42 – Depozitele de deseuri urbane, controlate, instalatiile de compostare a deseurilor
organice si biodegradabile, instalatiile de incinerare trebuie proiectate, construite si
administrate astfel încât sa se realizeze conditii de împiedicare a eliminarii si diseminarii
poluantilor în mediul natural: sol, ape de suprafata, ape subterane, aer sau în mediul urban.
În acest scop, se vor îndeplini urmatoarele conditii:
a) amplasarea si stabilirea zonei de protectie sanitara se fac în urma studiilor de impact pe
mediu si sanatate, în conditiile prevederilor art. 8 si 9 din prezentele norme; alegerea locului
se face dupa studii geologice, hidrogeologice si urbanistice;
b) la proiectare si la functionare se vor prevedea si respecta metode si tehnici adecvate de
acoperire si asigurare a deseurilor; acoperirea si asigurarea se fac zilnic;
c) în cursul operatiunilor de depozitare, vehiculele de transport au acces numai pe drumurile
interioare ale depozitului. Daca accesul vehiculelor de transport pe suprafata deseurilor nu
poate fi evitat în mod temporar, se asigura conditii de spalare a exteriorului vehiculelor la
iesirea din depozit;
d) în cursul exploatarii depozitului se aplica masuri de combatere a insectelor si rozatoarelor
(dezinsectie si deratizare);
e) organizarea tehnica a depozitului va asigura protectia sanatatii populatiei în general,
protectia sanatatii personalului si protectia mediului; se acorda atentie deosebita împrejmuirii
si perdelelor de protectie.
ART. 43 – În instalatiile de compostare a deseurilor organice biodegradabile se va evita
prezenta substantelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest
scop, se asigura conditii de colectare separata a acestui tip de deseuri. Gazele de fermentare
si apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se capteaza si se dirijeaza spre
instalatii adecvate de tratare si neutralizare.
ART. 44 – Instalatiile de incinerare a deseurilor urbane vor îndeplini urmatoarele conditii:
a) amplasarea si stabilirea zonei de protectie se fac în urma studiilor de impact pe mediu si
sanatate;
b) functionarea instalatiilor de incinerare este conditionata de monitorizarea emisiilor de gaze
reziduale în atmosfera.
ART. 45 – Vehiculele pentru transportul reziduurilor solide trebuie sa fie acoperite si
prevazute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de precolectare secundara si sa nu
permita raspândirea continutului în cursul transportului. Ele vor fi întretinute igienic si
dezinfectate periodic; în acest scop, compartimentul destinat deseurilor va fi executat din
materiale rezistente la solicitari mecanice si agresiuni chimice.
CAP. 6 Norme de igiena la unitatile de folosinta publica
ART. 46 – Prezentele norme de igiena se aplica categoriilor de institutii publice centrale si
locale, institutii sau unitati economice, de alimentatie publica, de turism, comerciale, culturale,
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sociale, de educatie, sportive, colectivitatilor temporare de munca sau de recreere, precum si
unitatilor în care se efectueaza prestari de servicii pentru populatie, denumite în continuare
unitati.
ART. 47 – Unitatile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apa potabila sau la
surse proprii de apa care sa corespunda conditiilor de calitate pentru apa potabila si vor fi
prevazute cu instalatii interioare de alimentare cu apa si de canalizare, în conformitate cu
normativele de proiectare.
ART. 48 – Unitatile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; în lipsa
unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitatile sunt obligate sa-si prevada instalatii
proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate, care se vor executa si exploata
astfel încât sa nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului.
ART. 49 – Instalatiile interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a apelor uzate,
sifoanele de pardoseala, obiectele sanitare (W.C.-uri, pisoare, lavoare, bai, dusuri) vor fi
mentinute în permanenta stare de functionare si de curatenie. În acest sens, conducerile
unitatilor au urmatoarele obligatii;
a) sa asigure repararea imediata a oricaror defectiuni aparute la instalatiile de alimentare cu
apa, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;
b) sa controleze starea de curatenie din anexele si din grupurile sanitare din unitate,
asigurându-se spalarea si dezinfectia zilnica si ori de câte ori este necesar
c) sa asigure materialele necesare igienei personale a acelora care folosesc grupurile sanitare
din unitate (hârtie igienica, sapun, mijloace de stergere sau zvântare a mâinilor dupa spalare
etc.); în grupurile sanitare comune nu se admite folosirea prosoapelor textile, ci se vor monta
uscatoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unica folosinta, din hârtie;
d) sa asigure pentru personalul de îngrijire a grupurilor sanitare echipament de lucru de
culoare diferita fata de cel destinat altor activitati.
ART. 50 – Curatenia, dezinfectia, dezinsectia, deratizarea, precolectarea si evacuarea
deseurilor solide se vor face cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) Curatenia si dezinfectia:
- curatenia este metoda de decontaminare care asigura îndepartarea microorganismelor de
pe suprafete, obiecte, odata cu îndepartarea prafului si a substantelor organice, în unitatea
de folosinta publica. Dezinfectia este procesul prin care sunt distruse cele mai multe sau
toate microorganismele patogene (în proportie de 99,99%) cu exceptia sporilor bacterieni, de
pe obiectele din mediul inert;
- pardoselele se curata cu stergatorul umezit cu un detergent anionic; dezinfectia chimica se
face numai daca suprafetele sunt vizibil murdarite cu sânge sau lichide biologice; maturatul
uscat este interzis;
- covoarele si mochetele se curata prin folosirea zilnica a aspiratorului de praf; aspiratorul de
praf trebuie prevazut cu doua filtre, pentru împiedicarea diseminarii prafului bacterian;
covoarele si mochetele se curata cu detergent adecvat, periodic sau când sunt vizibil
murdare; maturatul uscat este interzis;
- peretii si plafoanele, daca sunt finisate cu materiale lavabile, se curata cu detergent anionic,
periodic si când sunt vizibil murdarite; în cazul finisajelor nelavabile, curatarea se face cu
aspiratorul de praf;
- mobila si pervazurile se sterg de praf, zilnic, cu material moale, impregnat, pentru a retine
praful; obiectele aflate la înaltime si tapiteria mobilei se vor curata, zilnic, cu aspiratorul de praf;
- W.C.-urile si pisoarele se curata si se dezinfecteaza cu perie, praf de curatat si detartrant;
colacul de W.C. se sterge cu detergent anionic; dezinfectia chimica se va face când W.C.-ul a
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fost folosit de o persoana suferind de o boala diareica acuta;
- cada de baie se spala si se dezinfecteaza cu praf de curatat continând o substanta clorigena
sau cu detergent anionic lichid, urmat de dezinfectie cu o substanta clorigena; operatiunile se
fac zilnic si dupa fiecare client;
- cabina pentru dus: peretii si cada se curata si se dezinfecteaza zilnic cu praf de curatat
continând o substanta clorigena; operatiunile se fac zilnic si dupa fiecare client; perdelele de
la bai si dusuri se spala o data pe saptamâna;
- chiuveta va avea suprafata intacta si nu va fi prevazuta cu scurgator de lemn; nu se admit
tuburi din cauciuc care sa prelungeasca robinetele; chiuveta se curata si se dezinfecteaza
zilnic cu praf de curatat, inclusiv interiorul robinetului, folosind o perie subtire;
- sapunul si dispozitivele pentru distribuirea sapunului: sapunul solid se pastreaza uscat într-o
savoniera care sa permita scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic; este de
preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru sapun pulbere, sapun lichid. sapun
spuma sau fulgi de sapun; savonierele si distribuitoarele de perete se curata si se clatesc cu
apa fierbinte înainte de reumplere;
- alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de flori, scrumierele etc. se curata cu detergent
anionic, zilnic;
- echipamentele si materialele de cur enie: cârpele, bure ii, periile, terg toarele se spal
zilnic cu detergen i anionici i se cl tesc cu ap fierbinte; se usuc i se depoziteaz uscate.
b) Dezinsec ia profilactica se va face la interval de 3 luni, iar deratizarea periodica se va face
la intervale de maximum 6 luni; între opera iunile periodice, se vor aplica proceduri de
dezinsec ie si deratizare curente, de între inere, în func ie de prezenta vectorilor.
c) Colectarea selectiva a reziduurilor solide în recipiente sau în cutii, cu pungi din material
plastic, închise etan , si evacuarea ritmica a acestora, urmata de sp larea i dezinfectarea lor
dup golire.
d) Amenajarea de înc peri sau platforme impermeabilizate pentru depozitarea recipientelor
de colectare selectiva a reziduurilor solide, racordate la un hidrant si la re eaua de canalizare,
pentru a putea fi igienizate permanent, cât si pentru sp larea si dezinfec ia recipientelor.
ART. 51 – Unit ile vor fi dotate si aprovizionate, dup necesitate, cu mijloace si materialele
necesare pentru între inerea cur eniei si efectuarea opera iunilor de dezinfec ie. Opera iunile
de dezinsec ie i deratizare vor fi efectuate de unit i specializate, în baza unui contract de
prest ri de servicii.
ART. 52 – Instala iile de iluminat, înc lzit i ventila ie, existente în dotarea unit ilor, vor fi
men inute în permanenta stare de func ionare, revizuite periodic si exploatate la parametrii la
care au fost proiectate si executate. Filtrele instala iilor de ventila ie i aer condi ionat trebuie
strate conform parametrilor de exploatare si func ionare.
ART. 53 – În s lile unit ilor în care se desf oar activit i socio-culturale (teatre,
cinematografe, cluburi, c mine culturale si altele ) nu se va permite accesul unui num r de
persoane mai mare decât capacitatea proiectat . În func ie de cubaj se va asigura un volum
minim de aer de 30 mc/persoana/h.
ART. 54 – În înc perile de dormit din unit ile de cazare temporara trebuie sa se asigure
suprafa a minima i volumul minim/ persoan comform prevederilor legislative în vigoare
emise de ministerele abilitate. Num rul maxim de persoane cazate nu va dep i capacitatea
proiectata.
ART. 55 – Utilizarea paturilor suprapuse în dormitoare comune din colectivit ile temporare se
admite, în mod excep ional, daca se asigura un volum minim de aer de 12 mc/persoan .
ART. 56 – Unit ile de cazare vor fi dotate cu material moale si lenjeria de pat necesara
pentru persoanele cazate, asigurându-se schimbarea acesteia, conform clasific rii unit ilor
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turistice, dar nu mai rar de 3 zile si obligatoriu dup fiecare persoana care p se te unitatea.
Materialul moale folosit se colecteaz în saci de polietilena, se depoziteaz în oficii special
amenajate. Sp larea materialului moale se va asigura prin unit i specializate sau în
sp torie proprie care trebuie sa asigure circuitul func ional al rufelor (a nu se încruci a
materialul moale curat cu cel utilizat).Dezinfec ia materialului moale se face prin calcare.
ART. 57 – B ile publice vor utiliza pentru îmbaiere numai apa potabila.
ART. 58 – Unit ile care de in sau exploateaz b i publice se vor îngriji de între inerea
construc iilor i instala iilor aferente pentru ca acestea s func ioneze, în permanen , la
parametrii proiecta i. Num rul optim de dot ri sanitare din b ile publice este urm torul:
————————————————Nr. de WC-uri
Pisoare
Lavoare
————————————————–
1
1
1
1
1
—— ——
—- ——- ——75 (b) 50 (f) 75 100 (b) 100 (f)
————————————————–
ART. 59 – (1) Num rul maxim de persoane care pot utiliza simultan baia nu va dep i
capacitatea proiectata . Suprafa a înc perilor cu cazi individuale va fi de minimum 6 mp;
suprafa a înc perii cu cabina de dus va avea minimum 4 mp.
(2)Se vor asigura masuri suplimentare de ventila ie a aerului i condi iile de igiena pentru a
preveni apari ia de mucegai i condens.
ART. 60 – Unit ile care asigur servicii de igien personal i de între inere: baie, saun ,
bazin, masaj uscat si subacvatic, gimnastica etc. trebuie supuse procedeelor de cur enie i
dezinfec ie, descrise la art. 49. Bazinele de îmbaiere sau pentru proceduri vor îndeplini
condi iile prev zute pentru bazinele de înot. Materialul moale folosit pentru proceduri se
schimba dup fiecare client cu materiale curate i dezinfectate; materialele folosite se vor
cur a i dezinfecta în condi iile art. 55.
ART. 61 – Accesul persoanelor în bazinele comune se permite numai dup ce, în prealabil, au
prezentat un aviz epidemiologic. Înainte i dup folosirea bazinului este obligatorie efectuarea
unui dus.
ART. 62 – Lenjeria data spre utilizare persoanelor care fac baie va fi sp lat
condi iile stipulate de art. 55.

i dezinfectat în

ART. 63 – trandurile pot fi amenajate pe malurile râurilor, lacurilor sau ale marii, cu
respectarea prevederilor legisla iei în vigoare.
ART. 64 – La proiectarea i execu ia bazinelor de înot se vor respecta urm toarele cerin e:
- la bazinele de înot descoperite, se va prevedea un an în jurul bazinului, cu adâncimea de
15-20 cm, în care se va afla apa clorinat , pentru sp larea picioarelor la intrarea în bazin;
- bazinele de înot, vor fi prev zute cu o bordura ridicata fata de paviment; pavimentul va fi
finisat cu dale antiderapante; bazinele vor avea montate sc ri de acces în apa, num rul
acestora stabilindu-se în func ie de m rimea bazinului; sc rile vor avea profiluri rotunjite si
forma adaptata folosirii f
risc;
- bazinele vor avea montate de jur împrejur, la nivelul apei, o bara de sus inere;
- adâncimea bazinului va fi marcata vizibil pe marginile acestuia;
- la bazinele acoperite, finisajele interioare ale cl dirii vor asigura izola ia termica si tratarea
suprafe elor cu antifungice;
- ambian a termic , ventila ia natural i artificiala i iluminatul bazinelor acoperite vor fi
asigurate în a a fel, încât s se evite îmboln virea i accident rile celor care le folosesc.
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ART. 65 – Bazinele de înot vor fi umplute numai cu apa din re ea sau cu apa de mare, care sa
îndeplineasc condi iile prev zute în standardul de stat în vigoare. Evaluarea calit ii apei de
piscina se va face astfel:
a) În 90% din probele recoltate trimestrial, num rul total de germeni(NTG) la 37 grade
celsius/ml trebuie sa fie sub 300.
b) În 90% din probele recoltate trimestrial, bacteriile coliforme trebuie sa fie sub 10/100 ml.
c) În 9% din probele recoltate trimestrial, Pseudomonas aeruginosa (indicator de salubritate)
trebuie s fie sub 2/100 ml.
d) Clorul rezidual liber în piscina trebuie sa fie de 0,5 mgb ,iar pH apei intre 7,2 – 8,2.
Proprietarii de piscine (bazine de înot) de folosinta publica monitorizeaza i in eviden a
calit ii apei de îmb iere.
ART. 66 – Temperatura apei de îmbaiere va fi men inut între 22 grade – 24 grade
Celsius. Ritmul de schimbare a apei, de spalare si dezinfectie a bazinelor se va stabili în
func ie de calitatea apei, respectându-se urm toarele cerin e minimale:
a) Pentru bazinele cu recirculare a apei se vor respecta parametrii sistemului de recirculare i
tratare continu a apei.
b) Pentru bazinele f
recirculare, dar cu primenire continu a apei, se va schimba zilnic cel
pu in 1/3 din volumul apei din bazin i se vor asigura golirea, sp larea i dezinfec ia acestuia
astfel încât s fie respecta i parametrii de calitate a apei conform reglement rilor în vigoare.
c) Pentru bazinele f
recircularea apei i f
posibilit i de primenire continua a apei, se
vor asigura golirea, sp larea i dezinfec ia bazinului, în a a fel încât s fie respecta i
parametrii de calitate a apei, conform reglementarilor în vigoare.
ART. 67 – Dezinfec ia bazinelor se va face, dup sp lare cu jet de apa, prin cur area
mecanic i tergerea suprafe elor bazinului cu bure i îmbiba i în solu ie dezinfectant .
ART. 68 – Bazinele de înot vor fi dotate obligatoriu cu: vestiare, grupuri sanitare si dusuri,
separate pentru femei si b rba i, conform tabelului
——————————————————–----------------------Num rul de
Pisoare Lavoare
Du uri
WC-uri
—————————————————–-------------------------1
1
1
1
1
1
1
—— ——
———
—– —— —–
75 75 (b) 50 (f) 100 (b) 100 (f) 50 (b) 50 (f)
——————————————————–----------------------ART. 69 – Regulamentul privind utilizarea piscinelor trebuie afi at într-o maniera vizibila
pentru cei care folosesc piscina. În utilizarea piscinei, nu se va dep i num rul maxim de
persoane aflate simultan în piscina, prev zut în proiectul acesteia, num r care va fi prev zut
în regulamentul de utilizare.
ART. 70 – Administratorul piscinei este obligat sa afi eze interdic ia accesului în piscina al
persoanelor purt toare de boli transmisibile, pl gi deschise, leziuni tegumentare transmisibile.
ART. 71 – Pentru campinguri, suprafa a de campare/persoan este stabilita prin prevederile
Ministerului Transporturilor, Construc iilor si Turismului. În fiecare camping se amenajeaz
oficii prev zute cu ap rece, ap cald necesar sp rii vaselor i grupuri sanitare cu:
——————————————————–------------------Num rul de Lavoare
Pisoare
Du uri
WC-uri
------——————————————————–------------1
1
1
1
1
1
1
—— ——
——— —– —— —–
20 (b) 30 (f)
30
30 (b) 30 (f) 30 (b) 30 (f)
Cur enia i dezinfec ia se vor face conform art. 49 si 55.
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CAP. 9

Norme privind produsele biocide utilizate în profilaxia sanitar-uman

ART. 72 – Utilizarea biocide în combaterea artropodelor i a roz toarelor, vectoare de maladii
transmisibile i/sau generatoare de disconfort, se va face în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, astfel încât sa nu fie afectata starea de s
tate a popula iei, prin efectul toxic al
acestor produse
ART. 73 – În ac iunile de combatere se utilizeaz numai produsele cuprinse în lista publicat
de c tre Comisia Na ional pentru Produsele Biocide i aprobata prin ordin al ministrului
ii publice; lista se va actualiza în permanenta. Produsele se avizeaz de c tre Comisia
Na ional pentru Produse Biocide, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 74 – Produsele care se încadreaz în grupele I si a II-a de toxicitate pot fi utilizate
numai de operatori califica i i autoriza i de autorit ile de s
tate publica jude ene i a
municipiului Bucure ti i nu se pot comercializa sau distribui c tre popula ie. Tratamentele cu
pesticide din grupele I si a II-a de toxicitate pot fi efectuate în gospod riile individuale, numai
în afara spa iilor de locuit, de c tre operatori autoriza i.
ART. 75 – În ac iunile de combatere se vor respecta cu stricte e forma, norma si modul de
utilizare a biocidelor, stabilite o data cu avizarea produsului utilizat, si se vor respecta
masurile de protec ie a operatorilor, m surile de prevenire a polu rii mediului înconjur tor si
surile pentru prevenirea unor accidente. Ac iunile de combatere pot fi efectuate de unit i
prestatoare de servicii de dezinsec ie i deratizare. Unit ile prestatoare trebuie sa fie
autorizate sanitar de c tre autoritatea de s
tate public jude ean sau a minicipiului
Bucure ti; ele î i vor desf ura activitatea sub supravegherea si controlul tehnic de
specialitate din autorit ile de s
tate public jude ene respectiv a municipiului Bucure ti.
Dac o unitate prestatoare î i desf oar activitatea i în alt teritoriu decât în cel pentru care
a fost autorizata, nu va putea face acest lucru fara sa înstiinteze în prealabil autoritatiile de
sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti din noul teritoriu. Operatorii pentru
dezinsectie si deratizare din aceste unitati trebuie sa fie atestati de catre autoritatiile de
sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, pentru aceasta activitate. În acest scop
Institutele de Sanatate Publica pot organiza cursuri de calificare în vederea obtinerii atestarii,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 76 – Comercializarea produselor biocidele utilizate în profilaxia sanitar-umana se poate
face numai daca aceasta este cuprinsa în obiectul de activitate al unitatii comerciale.
Produsele vor fi comercializate de persoane specializate, numai în ambalaje autorizate în
acest scop de catre Institutul de Sanatate Publica Bucuresti si însotite de instructiuni de
folosire redactate în limba româna. Microambalarea biocidelor utilizate în profilaxia sanitarumana se poate face numai cu aprobarea Institutului de Sanatate Publica Bucuresti. Modul de
ambalare si etichetele trebuie sa fie aprobate si în acest caz de Institutul Sanatate Publica
Bucuresti. Este interzisa portionarea si reambalarea produselor biocide fara autorizarea de
catre Institutul Sanatate Publica Bucuresti a acestei activitati. Este interzisa utilizarea
ambalajelor pentru produse biocide în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.
Este interzisa comercializarea catre populatie a produselor biocide din grupele I si a II-a de
toxicitate. Comercializarea acestor produse se poate face numai catre persoane fizice sau
juridice autorizate în acest scop de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale, însotita
de consemnarea înstrainarii într-un registru special.
ART. 77 – Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, primariile si agentii
economici au obligatia de a organiza si desfasura actiuni de combatere a artropodelor si
rozatoarelor vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort, la solicitarea
si cu îndrumarea tehnica de specialitate a autoritatilor de sanatate publica teritoriale.
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ART. 78 – Cetatenii cu gospodarii individuale si asociatiile de locatari sau de propietari au
obligatia de a asigura combaterea si stingerea focarelor de artropode si rozatoare vectoare de
maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort din gospodaria proprie sau din spatiile
pe care le detin.
ART. 79 – Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia
informarii populatiei cu privire la existenta în teritoriu a vectorilor care prezinta un risc pentru
sanatate sau care produc un disconfort deosebit si la masurile de combatere ce trebuie luate
împotriva acestora. În atingerea acestui scop, membrii comunitatii se pot adresa autoritatile
de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pentru obtinerea
informatiilor dorite. Consiliile locale si primariile au obligatia de a comunica cetatenilor
masurile întreprinse în vederea combaterii artropodelor si rozatoarelor.
CAP. 8

Normele de igiena privind înhumarea, transportul si deshumarea cadavrelor umane

ART. 80 – În cazurile de deces prin boli transmisibile, se vor lua masurile de prevenire a
raspândirii infectiei, impuse de unitatile sanitare teritoriale; transportul acestor cadavre se va
face numai cu avizul sanitar de transport eliberat de autoritatea sanitara teritoriala.
ART. 81 – Transportul cadavrului în afara localitatii în care s-a produs decesul se face dupa
îmbalsamare, într-un sicriu confectionat din material impermeabil, închis etans si prevazut în
interior cu materiale absorbante.
ART. 82 – Exhumarea cadavrelor se poate face dupa minimum un an de la data înhumarii si
numai în perioada 1 noiembrie – 31 martie; dupa 7 ani de la deces osemintele pot fi
deshumate în orice perioada a anului, fara aviz sanitar.
ART. 83 – Transportul international al cadavrelor umane se face pe baza unui pasaport de
transport mortuar; pentru cadavrele care sunt transportate din tara în strainatate, pasaportul
de transport mortuar se elibereaza de catre autoritatea de sanatate publica din judetele de
frontiera. Transportul international al cadavrelor se va face în sicriu impermeabilizat, închis
ermetic, prevazut cu un strat de 5 cm grosime din materii absorbante (rumegus, turba sau
altele asemenea), îmbibate într-o solutie dezinfectanta. Sicriul se depune într-o lada din lemn,
bine etanseizata. Transportul intern sau international al cadavrelor prin mijloace feroviare se
face conform regulamentului ministerului de resort, avizat de Ministerul Sanatatii Publice.
ART. 84 – Înhumarea cadavrelor umane se face numai în cimitire avizate sanitar de catre
Autoritatea de sanatate publica teritoriala. Cimitirele vor fi împrejmuite cu gard si cu o
perdea de arbori.
ART. 85 – Desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir se fac numai dupa 30 de ani de
la ultima înhumare si dupa stramutarea tuturor osemintelor. Desfiintarea cimitirelor înainte
de acest termen se face numai cu avizul autoritatii de sanatate publica teritoriala si dupa
stramutarea osemintelor.

Zonele de alimentare cu ap din jude ul Boto ani
- zonele colorate –de in sisteme de alimentare cu ap in sistem centralizat
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Magistrale de aduc iune propuse pentru jude ul Boto ani
COMUNA CURTE TI
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Re ea de distribu ie propus pentru jude ul Boto ani
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COMUNA CURTE TI
Distribu ia grup rilor de aglomer ri umane pe sta ii de epurare propunere Master Plan (sta ie epurare la Curte ti)
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Alimentarea cu ap in sud-vestul jude ului Boto ani – Termen mediu
Sta ia de epurare Stâncesti –arondare localitatea M n stirea Doamnei

LEGEND

Vorniceni

Dersca
Rogojesti

Zone alimentare

Dorohoi
Broscauti

Sta ie tratare
Rogojesti

Calugareni

Varfu
Campului

Comune cu epurare
centralizat

Conducte aduc iune
ap
Roma

Cod loca ie
Zone de cerin
Leorda

Sta ie tratare Catamaresti
Sta ie tratare Bucecea

Bucecea
Stancesti
Boto ani
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Perspectiva managementului integrat al de eurilor municipale, jude ul Boto ani Sistem de transfer de euri

Perspectiva managementului integrat al de eurilor municipale, jude ul
Boto ani-Sistem de transfer de euri op iunea
“depozit jude ean St uceni”
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5. ANEXE (PLANURI, SCHEME, CARTOGRAME, GRAFICE)
Anexa nr.1 – Plan de gestionare a gunoiului de grajd-comuna Curte ti;
Anexa nr.2 – Norme de Igien ;
Anexa nr.3 – Legea Protec iei Mediului;
Anexa nr.4 – (Plan a C23); Disfunc ionalit i. Popula ia i Re eaua de Localit i
Anexa nr.5 – (Plan a C17) Structuri Demografice;
Anexa nr.6 – (Plan a C20) -Popula ia–Densitatea popula iei în teritoriul agricol i
arabil;
Anexa nr.7 – Propuneri Turism (Plan a C40);
Anexa nr.8 – Propuneri Re eaua de Localit i (Plan a C42);
Anexa nr.9 – Protec ia, Reabilitarea i Conservarea Mediului Natural.
Reabilitarea, ameliorarea i combaterea degrad rilor de teren. Propuneri (Plan a
C53);
Anexa nr.10 – Elemente de Dezvoltare Poten ial (Plan a C54);
Anexa nr.11 – Propuneri C i de Comunica ie (Plan a C45).
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